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Sammanfattning 

 

Den här studien är en fallstudie i åk 3 där jag observerade under lektionstid vad som hände i 

klassrummet och kopplade detta till kvalitativa intervjuer med tre lärare och tre elever. 

Avsikten var att beskriva och analysera hur några lärare mötte eleverna och arbetade med att 

skapa en positiv pedagogisk relation till eleverna och för att hitta en skolsituation som stöttade 

eleven. Min teoretiska referensram och den tidigare forskningen jag refererar till är uppbyggd 

kring forskning och litteratur som lyfter fram inkludering och lärarnas arbete med att skapa en 

relation och ett klimat i klassrummet som stöttar alla elever, även elever som har uttalade 

svårigheter i skolan. Jag valde att inte fokusera på elever med en speciell diagnos. Min studie 

visade sammantaget att de lärare jag mötte gjorde det bästa möjliga i klassrummet, de hade 

höga ambitioner kring vad man ville med skolarbetet och var goda exempel på att med 

tydlighet, varierat arbetssätt, kommunikation, tålamod och vänlighet kom man långt, även om 

man inte alltid nådde ända fram. Delaktighet/inkludering var honnörsord som lärarna försökte 

arbeta efter i klassrummet. Elevens och lärarens bild av klassrumslivet stämde inte alltid, men 

visade trots diskrepansen att lärarna hade respekt och empati för eleverna. Alla de aktuella 

lärarna hade bestämda visioner om vad de ville med undervisningen, hur de skulle nå eleverna 

och hur de skulle kunna stödja de elever som behövde hjälp. Men också lärarna behövde 

hjälp. Av kollegor. Av skolledning. Av vårdnadshavare.  

Nyckelord: Delaktighet, inkludering, klassrumslivet, kommunikation, varierat arbetssätt 
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Inledning 
 

– Ska du verkligen bli lärare Sandibell? frågade min mor.  

Jag satt och fyllde i HSV-ansökan inför hösten 2000. Jag tittade upp och såg in min mammas 

ögon. Sedan fortsatte hon:  

- Du minns hur tufft det var för hela skolan när du gick på högstadiet? Hon reste sig upp och 

gick till köket för att laga mat. Jag förstod direkt vad hon menade. Jag lutade mig tillbaka i 

soffan och blundade. Jag kunde nästa se hela högstadietiden som en film som spelades upp för 

mig: 

Jag gick på en högstadieskola i Västerås. År 1998 ”utsågs” vår klass inofficiellt som den 

värsta klassen genom tiderna. Vi hade inte bara ordinarie vakter som vaktade skolan utan 

även poliser som patrullerade var och varannan dag. Jag kan fortfarande inte säga vad som 

egentligen hände. Jag vet bara att just min högstadietid var rena kaoset. Det bildades gäng, det 

var misshandel och det var bråk av både elever och lärare och övrig skolpersonal. Många 

lärare blev sjukskrivna och vikarier slutade efter bara några dagars arbete på skolan. När vi 

väl hade lektion så gick det inte många minuter innan den spårade ur.  

Rektorn på skolan hade många föräldramöten och pratade allvar med berörda elever utan 

större framgång. När datorer och möbler på skolan vandaliserades blev det tyvärr åtgärder 

som man oftast endast ser på film. Berörda elever blev avstängda samt placerade i olika 

skolhem. Utan egentligt resultat för studieron på skolan… 

Med denna min bakgrund och mitt nuvarande yrke med den erfarenhet jag fått under årens 

lopp ser jag att elever som möter utmaningar fortfarande är en mycket aktuell fråga, nationellt 

såväl som internationellt. Varje land har egna lagar och kulturer och handskas olika med 

dessa bekymmer. Några länder tillåter aga av elever andra förbjuder detta och försöker 

använda sig av disciplinära åtgärder. Tankar som då naturligt dyker upp är: Vad kan vi göra i 

Sverige för att komma tillrätta med problemen? Sannolikt har de elever med utmaningarna 

problem utanför skolan som gör att de mår dåligt, det kan vara familjeproblematik med 

missbruk, skilsmässor, dålig ekonomi osv. vilket i sin tur kan skapa dåligt självförtroende hos 

eleven, det kan vara mobbing, missbruk eller annat som påvekar elevens situation negativt. 

Hur kan vi då stötta och motivera den enskilda eleven som mår dåligt av olika anledningar? 

Vilken insats kan specialläraren göra? Så långt tankar utifrån min egen erfarenhet. Vad säger 

då vår läroplan om elever som inte finner sig tillrätta i skolan, vilket ansvar har skolan, eleven 

själv och vårdnadshavare? Inledningsvis finns det anledning att lyfta fram skolans 

styrdokument, Läroplanen (Skolverket, 2011) och skollagen (Utbildningsdepartementet, 
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2010), som varande den grund som styr skolverksamheten och därmed bland annat elevernas 

rättigheter och skyldigheter. Styrdokumenten harmonierar också med skrivningarna och de 

officiella tolkningarna av Barnkonventionen antagen av FN 1989 (Unicef, 2009) som också 

kan ses som ett styrdokument. Skolan omfattas också av arbetslagstiftningen vad gäller den 

psykiska arbetsmiljön. Alla i skolan, lärare såväl som elever, ska kunna känna att skolan är en 

lugn och säker plats där man inte utsätts för trakasserier eller kränkningar av något slag. I 

skollagen skrivs det fram att skolledningen, lärare och politiker har ansvar för att skapa en 

trygg skolmiljö och se till och att en elev ges studiemässiga förutsättningar att klara av 

skolgången (Skollagen, kap. 5, 6 och 10, Utbildningsdepartementet, 2010).  

Framför allt i de två inledande avsnitten av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011), dvs. Skolans värdegrund och uppdrag samt 

Övergripande mål och riktlinjer, hittar vi mycket som är applicerbart på den aktuella 

problematiken i denna studie. Skolan ska således ”främja alla elevers utveckling och lärande 

samt en livslång lust att lära.” (Skolverket, 2011, s. 2) och detta ska ske genom omsorg, 

hänsyn till olika behov, stimulans, respekt, omtanke och generositet. Dessutom har skolan ”ett 

särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.” (Skolverket, 2011, s. 

8). Och både eleven och dennes vårdnadshavare har rätt till klargörande om skolsituationen. 

Dessa och andra likande skrivningar i läroplanen kan skolan/lärarna aldrig springa ifrån, det 

är grundläggande viktiga formuleringar som också står i samklang med skollagen. Att 

Skolverket ser allvarligt på problematiken visar också den skrift man publicerat med 

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

(Skolverket, 2016). Råden är utarbetade i avsikt att stödja lärarens praktiska arbete med elever 

som behöver särskilt stöd.  

Mitt intresse ligger således inom området vilka relevanta insatser som kan göras och görs för 

att handskas med elever som möter utmaningar och hjälpa dem och klasskamraterna att må 

bra i skolan och få en gedigen skolutbildning. Praktiskt taget alla människor har en åsikt om 

hur arbetet i skolan bör bedrivas, ofta grundad på erfarenheter från den egna skolgången utan 

förankring i skolforskning. Och alla har givetvis rätten att ”tycka om skolan”, även om 

skoldebatten då ibland kan tendera att bli ytlig och irrelevant. I många diskussionsinlägg i 

media handlar det om att skolan är stökig, att eleverna inte lär sig, att lärarna/skolledning inte 

är tillräckligt kompetenta osv. Min avsikt är att ge en mer modifierad bild av hur man kan 

komma tillrätta med och stödja elever som möter utmaningar, grundat på aktuell 
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skolforskning och egen datainsamling från fältet. Tillsammans ger det en utgångspunkt för en 

diskussion kring mina aktuella frågeställningar. Min avsikt är inte att fokusera på barn med 

diagnos, jag vill göra ett bredare anslag som gäller alla barn som på något sätt har utmaningar 

i skolan och som stökar till det för sig själva och omgivningen. Diskussionen om 

lämpligheten med diagnoser eller inte får således ske i annat sammanhang.                                                          

Bakgrund 

Ogden (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001) ser att genom beskrivningar av elever med 

skolsvårigheter är det lätt att få intryck av att de ständigt ställer till problem – men så är det 

inte. Det handlar om vissa situationer vid bestämda tidpunkter och dessa elever har goda sidor 

i andra situationer. Tyngdpunkten ligger på beteendeproblem när elever bryter mot normer, 

regler och förväntningar som då går ut över inlärningsklimat i klassen. Det gäller således för 

läraren att hitta situationer där alla kan komma till sin rätt och känna sig inkluderade.  

För att hjälpa barn med skolsvårigheter och inkludera dem i verksamheten behövs en 

pedagogisk kartläggning (Runström Nilsson, 2012). En sådan bör ske på organisationsnivån, 

gruppnivån och individnivån som genom analys av samtal och möten leder till förslag om 

åtgärdsprogram. I samband med kartläggningen måste skolan ställa flera frågor om 

verksamheten, t ex Är det barnet som har problem med skolan eller är det skolan som har 

problem med barnet/eleven? Alla som arbetar i skolan måste ställa sig frågan om diagnoser 

ställs utifrån skolans arbetssätt – kan det medföra att skolan lägger skulden för elevens 

misslyckande på eleven själv? Börjesson och Palmblad (2010) menar att definitionsgrunderna 

för kartläggningar av elever ofta är diffusa.  

Om läraren skall kunna skapa ett fungerande inlärningsklimat i klassrummet måste eleven 

möta lärare med förmåga att se eleven och kunna öka dennes motivation hävdar Steinberg 

(1993). I pedagogisk pamflettform för han fram ett antal insikter som en lärare måste ha för 

att åstadkomma detta. Det är läraren som åstadkommer skillnader, det är engagerade lärare 

som vet hur man möter olika slags elever, som också kan ge den stökiga eleven bättre 

förutsättningar att finna en dräglig tillvaro i skolan, att få en god skolgång. Steinberg menar 

också att ett förändrat positivt klimatet i klassrummet är grunden för en god arbetsmiljö som 

till syvende och sist kommer alla tillgodo, inte bara eleven med beteendestörningar. Samma 

tema lyfts fram av Kernell (2010) som dock menar att förväntningarna på läraren från olika 

håll kan upplevas som betungande och om man inte skaffar sig ett hållbart förhållningssätt till 
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sitt uppdrag blir det inte lätt att reda upp situationer man ställs inför i mötet med den 

avvikande eleven. 

Inkludering 

Begreppet inkludering har skapats inom den specialpedagogiska forskningen som en motsats 

till begreppet integration. Det finns flera tolkningar av vad inkludering avser, men i grunden 

finns synsättet att skolan, helheten, ska anpassas att passa alla elever med olika behov, medan 

integrering handlar om att eleverna ska anpassa sig till helheten, dvs. skolan (Nilholm & 

Göransson, 2013). Diskussionen pågår inom forskarvärlden om vad som är att föredra och i 

vissa fall kan det finnas anledning till att inte arbeta för en inkludering, vissa elever behöver 

en lugn plats framför allt där de kan få jobba med skolarbeten i egen takt med något 

skolan/läraren bestämt enligt Nilholm och Göransson. Begreppet står för de flesta som något 

positivt, men om inte inkludering definieras i den aktuella kontexten finns risken att man 

missförstår varandra. Nilholm och Göransson menar att inkludering kan avse att elever med 

svårigheter ska placeras i klassummet, att individen ska trivas, nå målen, vara del av en 

gemenskap och få arbeta tillsammans med andra.  

Göransson (2012) pekar på att forskningsresultat visar att förväntningar hos elever på lärarna 

är att de skall lita på eleverna, att de skall lyssna på dem, inte gå ifrån, vara rättvisa, roliga och 

rätt stränga. Utgångspunkten är att förebyggande och inkluderande arbete i skolan måste ske 

genom att skapa en verksamhet som möter elevers olika förutsättningar. Förebyggande arbete 

menar Göransson innebär åtgärder som syftar till att så få elever som möjligt att hamnar i 

situationen att inte nå målen. 

Bemötande av elever med svårigheter 

Göransson (2004) diskuterar lärarrollens utformning och ser i ett antal intervjuer med barn att 

de föredrar lärare som dels är snälla, dels är stränga. Det leder till att en viktig social 

gemenskap i klassen grundläggs, något som i förlängningen påverkar undervisningen positivt 

och är ett bärande element i den inkluderande skolan. Göransson räknar också upp ett antal 

faktorer som är förutsättningar för denna skola, t ex inkludering som en del av 

skolutvecklingen under en lång process, att personalen samarbetar i olika grupperingar, att det 

förekommer regelbundet didaktiska samtal som leder till gemensamma beslut om 

målsättningen med verksamheten, att man inte arbetar med färdiga, konformistiska program 

utan anpassar sig efter de problem som uppstår samt att ett stödjande ledarskapet i den 

inkluderande skolan är en grundläggande viktig faktor. Som ett politiskt försök till en slags 
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intern fortbildning kan man se införandet av s.k. förstelärare, som skall vara en särskilt 

yrkesskicklig lärare med förmåga att leda den pedagogiska utvecklingen på en skola och 

medverka till att skapa lärare/lärararbetslag med bättre förutsättningar att möta elever, inte 

minst de som betraktas som besvärliga (Skolverket, 2014). 

Kadesjö (2008) menar i detta sammanhang att det är först då man som lärare inser att det 

finns olika anledningar till elevers koncentrationssvårigheter som en god utgångspunkt finns 

för att kunna hitta ett adekvat sätt att lugna ner situationen och skapa motiverande för lärande. 

Kadesjö hävdar också att det är i vardagssituationer i klassrummet som läraren måste försöka 

hitta stunder för stimulering av elevens utveckling, ett kontinuerligt arbete som byggs på lång 

sikt utifrån spontana aktiviteter och uttryck hos eleven. För eleven är relationen med läraren 

därför av högsta dignitet när det gäller att skapa trivsel i skolan. En elev som upplever att 

han/hon ses och lyssnas på har en god grund att stå på i skolarbetet. Problemet är dock att när 

ett barn provocerar i skolan lyfter det ibland fram den sämsta sidan hos läraren och samspelet 

riskerar att haverera på grund av destruktiviteten. Det är i grunden viktigt att läraren är 

medveten om sin betydelse för eleven, eftersom den vetskapen kan innebära att läraren kan 

bortse från det provokativa inslaget från eleven menar Kadesjö. 

Ett vanligt begrepp inom forskningen är den inkluderande skolan. Ferguson (Göransson, 

2004) menar att det i detta begrepp ligger ett krav på att skolan i första hand ska vara 

stödjande, till skillnad mot idén om skolan som en serviceinrättning. I den stödjande skolan 

sätts fokus på skolans begränsningar istället för elevens begränsningar. Fergusons tes är då att 

det i den inkluderande skolan arbetas fram ett antal självproducera- de läromedel till skillnad 

mot serviceskolan som tillhandahåller inköpta läromedelspaket. De självproducerade 

läromedlen gynnar enligt Ferguson elever med skolproblem eftersom läromedlen kan 

anpassas efter den enskilde eleven. 

Det inkluderande perspektivet är primärt hos Vernersson (2007). Forskaren lyfter bl. a 

diskussion om innehållet och arbetsformerna i skolan och ifrågasätter om det moderna sättet 

att organisera undervisningen verkligen kan sägas gynna eleven med behov av stöd. Som 

exempel pekar Vernersson på den diskussion som Carlgren för i en artikel redan 1994, där 

eget arbete drabbar långsamma elever negativt, kanske är det så att de nya arbetsformerna ur 

inlärningssynpunkt har motsatt effekt för dessa elever. Elever kan visserligen vara fullt 

sysselsatta med att producera eget material till en bok eller en utställning, men det kan ske på 

bekostnad av förståelsen. Vernersson vill inte gå riktigt så långt, men menar att ett 
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inkluderande förhållningssätt måste kännetecknas av variation, dvs. skapande av 

lärandesituationer på olika sätt, både med den traditionella pedagogiken och med den 

moderna med eget arbete i fokus. Grundläggande är att självbilden som elever som 

misslyckas i skolan har, är svår att radera och då måste eleven ges tillfälle att praktisera olika 

inlärningsformer för att hitta det som passar bäst och som i slutändan kan förstärka självbilden 

genom det som eleven lyckas med.  

Att kunna ha ett tydligt ledarskap i klassrummet är ett primärt viktigt incitament för att kunna 

hantera ”outsidereleven”. Detta berörs av Berg, Sundh och Wede (2012) som menar att den 

duktige ledare i undervisningssituationen är den som förstått, och kan förhålla sig till, alla de 

uppdrag som en lärare har. Först då skapar man en beredskap att kunna tackla det avvikande 

beteendet som kan uppstå i lärandesituationen. Greene (2014) gör nedslag på ett speciellt fall, 

en pojke i åk 6, med stor skolproblematik. Författaren söker svar på hur man genom att själv 

ändra sitt beteende kan träna förmågor hos eleven som sedan hjälper denne att komma 

överens med skolans agenda. Greene använder sig därvidlag av en pedagogisk modell 

genomsyrad av humanistiskt synsätt. Utgångspunkten är att eleven saknar viktiga 

tankefärdigheter, framför allt kopplat till bristen på känslokontroll. Författaren vänder sig mot 

att vissa handlingar av eleven ska få konsekvenser för eleven (konsekvensmetoden) och 

menar istället att regler i skolan ”fungerar inte för de barn som inte lyckas i skolan och behövs 

inte för de barn som gör det.” (Greene, 2014, s. 26). Utifrån ALSUP1 går sedan forskaren till 

verket för att hitta nyckeln till hur man ska kunna möta eleven för att träna de förmågor som 

behövs för ett bättre liv i skolan. Metoden är således handlingsinriktad i betydelsen att 

läraren/lärarlaget måste förstå elevens beteende och själva ändra sitt eget bemötande. 

Läraren/arbetslaget måste då använda sig av det författaren kallar samarbetsbaserad 

problemlösning byggd på en struktur i olika faser. Första steget att hjälpa ett barn är att 

identifiera de färdigheter det saknar och de problem som framkallar det störande beteendet. 

Systemet med lärare som arbetar självständigt och ensamma i klassrummet har en tradition i 

många skolor men en utveckling till ett större samarbete måste bli ett naturligt inslag i 

skolvardagen. Här har forskningen ett stort ansvar för att föra ut detta perspektiv i 

förändringsarbetet (Greene, 2014). Liknande tankar lyfts fram av Kinge (2000), som bestämt 

hävdar att begreppet empati är nyckeln för att hjälpa barn med skolproblem. Vad begreppet 

 

1 ALSUP står för Assessment of Lagging Skills and Unsolved Problems. (Bedömning av outvecklade färdigheter 

och olösta problem) (Greene, 2014, s. 90) 
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står för och hur det tolkas är visserligen litet olika, men i grunden menar man samma sak 

enligt Kinge. Forskaren menar också att empati är något som kan läras och utvecklas och att 

en medvetenhet om empatins betydelse hos läraren som möter barn med känslostormar och 

avvikande beteende är av största betydelse. Även här, liksom hos flertalet nämnda forskare, 

handlar det om att bygga en hållbar relation till eleven, utan den finns inte reella 

förutsättningar att skapa ett gott klimat för lärande i klassrummet.  

Tidigare forskning 

Bowman (2007) menar att man som lärare ska inse att varje elev har en inbyggd naturlig 

motivation för skolan och att man kan uppmuntra denna motivation samt inspirera eleverna 

utan att använda sig av belöningssystem. För att nå framgång ska lärarna ha fokus på att ha 

tydliga mål, lagom med förväntningar, ge självständiga arbeten samt se och lyssna på 

eleverna i vardagsarbetet. 

Elevernas prestationer och resultat är förenade med lärarens välbefinnande, engagemang, 

kunskap och allmän belåtenhet med sin yrkessituation enligt Price (2011). För att få en 

pedagogisk situation med gott skolklimat och höga resultat så ska man satsa på att främja 

förhållanden mellan skolledare, lärare och elever. Price menar att en av orsakerna till ett gott 

skolklimat är att då lärarna mår bra och har en gynnsam relation till skolledaren kan det leda 

det till tillfredsställande resultat också för eleverna, att de trivs i skolan och därigenom kan nå 

bättre resultat. Marcum-Dietrich (2008) hävdar att det finns outsiders i varje klassrum och att 

lärarna måste ha en strategi för att bemöta dessa elever. Forskarna utgår då från 

konstruktivistiskt perspektiv där eleven genom att interagera med andra själva kan skapa 

kunskap. Det innebär inte att det med nödvändighet betyder ett eget lärande, men lärarna 

måste enligt Marcum-Dietrich skapa förutsättningar för ett meningsfullt interagerande. 

Orsakerna till att ha ett utanförskap är olika från elev till elev och är beroende på kultur och 

tradition. Lärarnas engagemang och kunskaper är viktiga faktorer för att få dessa elever 

delaktiga i undervisningen. I en forskningsstudie pekas på 

      att definitioner av barns ”problem” i skolan varierar över tid i förhållande till 

       sociokulturella förutsättningar. ”Problemen” är således inte bundna till individen 

       utan det är egenskaper i miljön som gör att vissa beteenden definieras som 

       problem under vissa tidsperioder, och andra beteenden under andra tidsperioder.  

     (Andersson & Thorsson, 2008, s. 66) 
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Ett forskningsprojekt där man fokusgruppsintervjuat ett antal olika slags skolrepresentanter 

leder till en diskussion om vilken policy man ska använda (Sandström, Klang och Lindqvist, 

2017). Här diskuterar forskarna problematiken att inkludering inte är ett enhetligt begrepp 

utan kan uppfattas på olika sätt samt i vilken grad läraren ska anpassa skolan (klassrummet 

och lärandet) till elever med speciella behov. Jag väljer i det följande att tolka inkludering 

som att skolan ska anpassas till alla, att det står för delaktighet och lärande i gemenskap med 

andra och att undervisningen utgår från den enskilda elevens behov. 

Inlärningsproblem och därmed svårigheter i klassrummet kan ha olika orsaker, det kan handla 

om brister i perceptionen, i språkliga funktioner, i det kognitiva och metakognitiva tänkandet 

eller vara ett psykosocialt problem, och då är det en viktig fråga om sättet skolan/läraren 

organiserar undervisningen (Sandström et al., 2017). Beaman, Wheldall och Kemp (2007) 

tycker sig se att besvärligt och störande beteenden finns i skolan över hela världen och att 

problemen tenderar att öka. Dessa forskare hävdar även att det mest är pojkarna som stör i 

skolan och att eleverna inte lyssnar och tar till sig det lärarna säger utan de lyssnar på 

varandra istället. Hur kan lärarna ändra på detta beteende och utnyttja att elever lär av 

varandra? Lärarna behöver fortbildas för att lära sig hantera situationen enligt dessa forskare.  

Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården och Jacobsson (2004) framhäver i en 

forskningsrapport att elever har olika förutsättningar för att lyckas i skolan och ett ständigt 

misslyckande är en grund för att beteendet hos eleven blir mer och mer av obstruktion mot 

den rådande ordningen. Utmaningen för läraren ligger i att betrakta elevers olikheter som en 

tillgång istället för tvärtom. Att mildra skolsvårigheter utifrån ett avvikande uppträdande kan 

ske genom bejakande av elevernas resurser, de må vara olika, men ett fungerande 

förhållningssätt är viktigt om man vill nå framgång för elevernas lärande och stödja 

motivationsskapandet hos eleverna. 

John Hattie, har gjort en omfattande forskningssammanställning Synligt lärande för lärarna 

(2012) som leder till en rad praktiska tips och reflektioner om hur en effektiv undervisning 

kan bedrivas. Slutsatsen vid jämförandet av olika forskningsrapporter är att lärarens – och 

andra goda ledares beteende i skolan – är avgörande. Min utgångspunkt är just att undersöka 

lärarnas beteende i akt och mening att skapa en så bra undervisningssituation som möjligt. 

 

http://www.adlibris.com/se/sok?q=John%20Hattie
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Teoretisk referensram  

Lärarens roll och mötet med eleverna är något jag kommer att fokusera i min analys av det 

insamlade datamaterialet och min teoretiska referensram grundar sig framför allt på teorier 

och pedagogiska idéerna hos John Dewey och Lev Vygotskij. Valet av övriga källor för min 

teoretiska referensram grundar sig på teorier som berör situationen i klassrummet och 

förhållandet lärare-elev. Det är således inte teorier som i första hand berör hur lärare hanterar 

elever med en speciell diagnos, min referensram är bredare än så.  

Både Dewey och Vygotskij utgår från kommunikation som ett primärt viktigt begrepp och 

inslag när det gäller att skapa funktionsdugliga samhällsmedvetna medborgare. Enligt Dewey 

är kommunikation och delaktighet avgörande för att skapa en sådan individ (Dewey, 1999). 

Genom kommunikation interagerar människor med varandra och utvecklas, en tes som är 

högst användbar i skolans värld. Denna syn hävdas av Vygotskij där språkförmåga, dialog, 

göra saker tillsammans och delaktighet är honnörsbegrepp (Strandberg, 2009). I min 

resultatanalys tar jag med denna språkliga utgångspunkt och fokuserar på hur språket används 

som kommunikativt verktyg och om det kan vara nyckeln till att möta den besvärliga eleven i 

meningen att skapa en lugn och studiemotiverande klassrumssituation. Vygotskijs tankar om 

utvecklingsfaser i människans/elevens lärande kräver att man som lärare måste agera och i 

viss mån arrangera framsteg i lärandet. Den proximala zonen i Vygotskijs pedagogik är känd, 

då man som lärare hjälper eleven över en ”tröskel”. Det är elevens mentor, oftast en lärare, 

som måste vara den som ger uppmuntran, respons och för att eleven ska kunna ta sig fram ett 

nytt utvecklingsteg, till en ny fas. Samtidigt är Vygotskij tydlig med att lärarna behöver stöd 

och hjälp, att de behöver ingå i ett arbetslag med olika kompetenser och inte vara specialister 

på allt. (Strandberg, 2006). 

Behovet av specialpedagogisk kompetens för elever i behov av stöd kan ses ur flera 

perspektiv. Enligt Nilholm (2005) har man traditionellt använt ett individuellt perspektiv, 

problemet anses då ligga hos den enskilda individen/eleven. Perspektivet har hos olika 

forskare olika namn men är i botten samma perspektiv: det funktionalistiska, det 

individualistiska, det kompensatoriska, det medicinskt-psykologiska eller det kategoriska 

perspektivet. Det alternativa perspektivet tar bort individen som varande problemet och högst 

kritisk mot det individuella perspektivet. Det sociala perspektivet menar att sociala orsaker 

som är avgörande och att gällande skolsystem är problemet. 
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Det har i forskningsdebatten diskuterats om inte dessa perspektiv borde kompletteras med 

ytterligare ett perspektiv: Dilemmaperspektivet. Med detta perspektiv avses då 

”valsituationer, eller målkonflikter, där det inte finns något entydigt svar på hur man bäst bör 

agera” (Nilholm, 2005, s.8). Det handlar då ofta om sambandet specialstöd, inkludering och 

demokrati. I min studie har jag använt mig av dilemmaperspektivet i analysen av situationer 

där det uppstår svåra situationer som det inte finns några självklara lösningar på. Hur än 

läraren gör kan det bli fel, även om avsikten hela tiden är att medverka till att den aktuella 

situationen får en så bra lösning som möjligt ur elevens perspektiv. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur några lärare möter elever som, 

enligt deras uppfattning, inte alltid är motiverade till skolarbete och hur de arbetar med att 

skapa en positiv pedagogisk relation till eleverna för att skapa en skolsituation för lärande 

som stöder och motiverar eleverna.  

Frågeställningar 
 

1. Hur beskriver lärarna motivationsarbetet i klassrummet och skapandet av en positiv 

pedagogisk relation till eleven? 

 

2. Vad gör lärarna i praktiken för att motivera en elev med skolproblem?  

 

3. Hur beskriver eleverna sin undervisningssituation? 

 

Metod 
 

Metodansats 

Enligt Fejes och Tornberg (2015) avser en metodansats att man som forskare måste göra klart 

för sig hur man förhåller sig till vissa punkter: Hur fenomenen skall tolkas, vilka 

forskningsfrågor man kan ställa, vilken metod man ska använda för insamling av data samt 

hur analysen ska genomföras. Mot bakgrund av mitt syfte och mina forskningsfrågor har jag 

valt att göra en fallstudie, dvs. utgå från ett antal fall och försökt dra slutsatser av det 

undersökta fallet – ett vanligt forskningssätt i klassrumsforskning (Fejes & Tornberg, 2015). 

Fallstudier är en vanlig metod i kvalitativ forskning, där man ger sig in i en realistisk miljö 

och undersöker ett fenomen. En fallstudie är en forskningsstrategi som bygger på den 

grundläggande idén om att man genom olika datainsamlingsmetoder vill fördjupa sig i ett 

fenomen och då genomföra de fördjupade studierna i den kontext som fenomenet finns, i det 
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här fallet i skolan, med insikten om att gränserna mellan fenomen och kontext ibland inte är 

helt tydliga (Backman, 1998). Min fallstudie är en kvalitativ undersökning med ett induktivt 

perspektiv, dvs. enstaka fall som kan ge generella samband (Tjora, 2012). Att jag gör en 

kvalitativ studie beror på att skolan är en så komplex verklighet att den nästintill kräver en 

sådan studie. Det är många faktorer som spelar in och de flesta är inte statistiskt mätbara. I 

min fallstudie använder jag mig av intervjuer och observationer och göra en analys av detta 

material. Jag ser resultatet som ett exempel på hur lärare kan skapa en god skolsituation för 

barn som av olika anledningar har problem med skolgången.  

Urval 

Jag har använt mig av ett strategiskt urval, dvs. strategiskt valda personer, utifrån uppsatsens 

syfte där analys och datainsamling gått hand i hand. Sammanlagt sex personer, tre lärare och 

tre elever har intervjuats. Eleverna valdes utifrån att de haft en aktiv roll i det jag observerade 

under lektionerna. Tre lektioner i tre olika ämnen med tre olika lärare i tre olika skolor har 

observerats. Dessa lärare har också intervjuats. Mitt val av skolor grundar sig på att jag ville 

ha skolor med olika typer av upptagningsområde/närområde, och olika storlek på skolorna i 

två kommuner med likartad demografi, urvalskriterier som jag menar kan påverka resultatet. 

Att jag gjorde min studie under lektioner i olika ämnen, dvs. i Matematik, 

Samhällsorientering och Svenska beror på att jag ville se om ämnets karaktär och innehåll kan 

ha betydelse för att se om resultatet blev olika i olika ämnen. För att få en jämförbar grupp 

elever valde jag att koncentrera mig på årskurs tre på de tre skolorna. Jag menar också att tre 

skolor som är relativt olika räcker som underlag för att kunna se en variation i resultatet. 

De utvalda personerna och situationerna har påverkat min studie i så måtto att frågor och svar 

ibland kunnat väcka nya frågor utifrån mina frågeställningar. I intervjuerna innebar det att 

personerna genom sina svar pekade på oväntade områden, i observationerna kunde oväntade 

situationer i elevgruppen eller samspelet lärare- elev uppstå. Metoden och urvalet genererade 

ett material vilket uppsatsens resultat, analys och diskussion baseras på. Utifrån 

observationerna valdes de elever ut som jag ville intervjua, dvs. både elever som tog plats och 

aktivt påverkade arbetet i klassrummet, men också en elev som var ”tystare”, som kunde ha 

helt andra synpunkter på klassrumssituationen än den första kategorin elever. 

Datainsamlingsmetoder  

För att söka svar på mina frågeställningar kommer jag att redovisa deltagande observationer i 

klassrummet och intervjuer med lärare och elever som observerades. Jag gör datainsamling av 

samma fenomen med hjälp av flera insamlingsmetoder. Tjora (2012) menar att de båda 



16 

 

datainsamlingsmetoderna, observation och intervju, har sitt berättigande i en kvalitativ studie: 

”observation [är] det människor gör medan man i intervjuer studerar det människor säger [att 

de gör]” (s. 35).  

Observationer.  

Jag gjorde totalt observationer under sex 40-minuterslektioner och använde mig av 

observationsprotokoll som fördes hela tiden i klassrummet. Av dessa lektioner valde jag att 

redovisa observationerna från tre lektioner i Resultatdelen, då det jag såg och hörde under 

dessa lektioner hade störst relevans för mina frågeställningar. Jag valde att observera under 

lektioner i olika ämnen för att få olika exempel på lärarens hantering av klassrumssituationen. 

Som observatör kliver man alltid in på en okänd arena och påverkar den med sin blotta 

närvaro (Kullberg, 2004). Jag försökte dock att i görligaste mån minska min påverkan. Av 

samma anledning, att undvika att störa och påverka verksamheten, bestämde jag i samverkan 

med lärarna, att inte filma det som skedde i klassrummet. Dessutom hade tre vårdnadshavare 

muntligen sagt nej till videoinspelningar, vilket givetvis av forskningsetiska skäl måste 

accepteras. Jag använde mig av diktafon, anteckningsblock och penna i både observationer 

och intervjuer. 

I observationerna ville jag undersöka hur lärarna bemötte eleverna i klassrummet. Detta var 

lärarna informerade om och accepterade. 

Det är inte lätt att beskriva det myllrande och skiftande livet i ett klassrum. Som observatör 

gör man alltid ett urval, men min strävan var att vara neutral och fokusera på det jag 

uppfattade som relevant utifrån mina frågeställningar 

Intervjuer. 

I en kvalitativ intervju kan jag ställa följdfrågor utifrån svar jag får, i akt och mening att få 

material till det som är väsentligt för min studie.  

Vid intervjuerna använde jag mig av de tre faserna: Uppvärmningsfrågor (för att skapa 

trygghet hos den intervjuade), reflektionsfrågor (kärnan i intervjun, ibland använde jag då 

också av uppföljningsfrågor beroende på svar jag fått), avrundningsfrågor (som leder bort från 

reflektionen och så att säga normaliserar förhållandet mellan parterna i intervjusituationen) 

(Tjora, 2012).  

Genomförande 

Jag kontaktade centralt placerade tjänstemän i två medelstora svenska kommuner. Jag valde 

medvetet dessa kommuner då de är likartade vad gäller demografin, dvs. befolkningsstruktur, 

näringslivsstruktur och socialgruppsstruktur. Därefter gick jag vidare och kontaktade rektorer 
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på skolor i de båda kommunerna vilket resulterade i att jag fick tillträde till skolor i båda 

kommunerna. Efter diskussioner med ett flertal lärare på skolorna valde jag att göra 

observationer i tre klasser och intervjua tre lärare och tre elever i åk 3 i de berörda klasserna.  

Efter att ha fått klartecken från berörda lärare, skrev jag ett brev till vårdnadshavarna där jag 

berättade om syftet med studien så att de kunde ta ställning till om de accepterade mitt 

kommande arbete i klassrummet och intervjuer med deras barn. Jag fick positivt svar från 

samtliga berörda vårdnadshavare. Därefter presenterade jag mig för klasserna och berättade 

varför jag var där och vad jag skulle göra. Eleverna i varje klass visste i förväg att jag skulle, 

efter observationen, välja en elev att intervjua, att inte alla skulle bli intervjuade, vilket de 

också accepterade. 

Jag besökte klasserna ett par gånger utan att göra observationer, så att de skulle vänja sig med 

min närvaro. Kullberg (2004) påpekar att det är viktigt att vara medveten om att jag som aktör 

i klassrummet påverkar situationen men att jag genom olika åtgärder kan minimera min 

påverkan.  

Sammanlagt gjorde jag fyra observationer i varje klass, dvs. sammanlagt tolv 40-

minuterssobservationer i klassrummen samt tre lärarintervjuer och tre elevintervjuer.  

Vid observationstillfällena intog jag samma plats som jag haft vid de tidigare besöken, jag satt 

i ett hörn längst bak i klassrummet för att synas så litet som möjligt. Samtidigt hade jag från 

denna plats en god överblick över vad som hände i rummet. Det som eventuellt kan invändas 

mot placeringen är att jag kunde missa ansiktsuttryck hos eleverna i vissa situationer, men jag 

bestämde mig för att fördelarna med min placering övervägde annan placering. 

I samtliga intervjuer hade jag samma frågor när jag samtalade med de berörda personerna, för 

att se om det finns skillnad i svar med tanke på att det är olika lärare, elever och klasser. 

Beroende på intervjusvaren ställde jag ibland nyformulerade frågor för att få 

intervjupersonerna att utveckla sina åsikter. Intervjuerna med elever och lärare skedde i en 

lugn avskiljd miljö på respektive skola och ingen störde samtalen. Intervjuerna tog 30 – 45 

minuter.  

Analys av data 

Då det insamlade datamaterialet skulle bearbetas och struktureras valde jag att redovisa 

observationer från tre lektioner med de händelser som hade mest relevans utifrån mina 

frågeställningar. Under en observerad lektion uppstår ständigt nya situationer. Många av dem 

sker i det tysta, dvs. påverkar sannolikt inte lektionen, andra styr lektionens förlopp. 

Naturligtvis kan jag som observatör inte vara helt säker på detta, men jag har försökt att vara 
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fokuserad på de situationer som, enligt min bedömning, tydligt påverkar skeendet. 

Analysmetoden jag använder är s.k. koncentrering: ”…väsentliga innebörder i den 

[textmassan], omformuleras i färre antal ord.” (Fejes & Thornberg, 2015, s. 37). Detta leder i 

visst avseende till kategorisering, enligt Fejes och Thornberg och ofta till Ad hoc, dvs. en 

kombination av flera olika analysmetoder.  Jag har anammat begreppet ”Main concern” (Fejes 

& Thornberg, 2015, s 47) och i detta begrepp ligger att forskaren försöker se vad som sker, 

vad de inblandande menar och vad som är ”problemet”. Jag har således i analysen, i 

genomläsningen av datamaterialet, arbetat aktivt med att kategorisera data under olika 

rubriker för att på det sättet kunna få en struktur på materialet. Följande organisering av 

datamaterialet har successivt växt fram under genomläsningen av den transkriberade 

textmassan: 

Vad gör läraren? 

Vad gör eleverna? 

Vad säger läraren i intervjun? 

Vad säger eleven i intervjun? 

Kommentar och sammanfattning 

För att få en användbar struktur som tydliggör både för mig själv och för läsaren och som gör 

det lättare att analysera och jämföra, har jag valt att i resultatredovisningen använda samma 

återkommande rubriker för samtliga observationer och intervjuer.  

Detta är en viktig utgångspunkt vid analysen av det insamlade datamaterialet. 

Sammanfattande beskrivning av det befintliga datamaterialet görs i resultatredovisningen 

under rubriken Kommentarer och sammanfattning och analyseras i kapitlet Resultatanalys 

och diskussion. 

Trovärdighet 

Många påverkande faktorer kan spela in och slutledningarna är aldrig bindande (Fejes & 

Tornberg, 2015). Resultatet måste således speglas mot andra liknande forskningsstudier och 

tillsammans kan ett visst mått av reliabilitet uppnås. Genom bearbetning av data med en 

strukturerad analys uppnår jag den reliabilitet som går att uppnå i en fallstudie. Eftersom jag 

använde mig av olika metoder för datainsamlingen, observationer och intervjuer, ökar 

trovärdigheten om resultaten från dessa datainsamlingsmetoder visar överensstämmelse och 

ger större relevans för min resultatanalys genom att fenomenen belyses ur olika personers 

perspektiv med hjälp av olika forskningsverktyg. Resultatet av en fallstudie kan inte 
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generaliseras. Resultatet utgör endast exempel som kan diskuteras i relation till andra 

forskningsstudier 

Etiska aspekter 

Jag berättade för elever och lärare att deras riktiga namn aldrig skulle användas och att det jag 

såg och hörde bara skulle användas i min studie, inte i några andra sammanhang.  

Jag utgick från Vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper kring Information (information 

om deltagarnas roll och villkor samt frivillighet), Samtycke (inhämta deltagarnas samt 

vårdnadshavares samtycke), Konfidentialitet (insamlat material är konfidentiellt och förvaras 

säkert) och Nyttjande (materialets användande enbart i den aktuella forskningen) 

(Vetenskapsrådet, 2002). För samtliga observationer och intervjuer hade jag tagit kontakt med 

berörda personer i förväg genom att skriva ett brev med svarstalong som berörda personer 

skrev på (information och samtycke). I brevet berättade jag om mitt syfte samt vikten av 

sekretess (konfidentialitet) i mitt arbete och att deltagandet kunde avbrytas när som helst. 

Information gavs också om att det insamlade datamaterialet endast skulle användas för denna 

studie och att det inte skulle ingå i annan databas eller i annat forskningsprojekt (nyttjande). 

Lärare och elever fick möjligheten att säga nej under arbetets gång, om de ångrade sig. Det 

skedde dock inte i något fall. I hantering och redovisning av datamaterialet anonymiserades 

alla personer och platser och alla data behandlades konfidentiellt. Under arbetet var det enbart 

jag som hade tillgång till materialet som också förvarades inlåst på ett betryggande sätt. Det 

gäller även efter att arbetet avslutats. Jag var också noga med att i resultatredovisningen 

avidentifiera i den meningen att ingen skulle kunna veta vilken skola, vilken klass, vilka 

lärare eller vilka elever det handlade om i verkligheten.  

Det insamlade datamaterialet har använts endast i denna uppsats, dock kan det färdiga 

resultatet spridas fritt. Jag anser således att jag uppfyllt de etiska principer som 

Vetenskapsrådet rekommenderar för denna typ av forskningsstudie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Resultat   
 

Klassrum 1 – Aprikosskolan 
 

Observation av en matematiklektion i åk 3. 

Vad gör läraren Hilda?  

Hilda tittar med bestämd blick, hälsar och skakar hand med eleverna. Hilda ignorerar elever 

som protesterar och låter klassen börja träna multiplikationstabeller. Hon ställer frågor till 

klassen och är noga med att eleverna räcker upp handen när de ska svara. Några elever svarar 

utan att räcka upp handen och Hilda ignorerar deras svar. Hon fortsätter att träna 

multiplikationstabeller och ignorerar protester. Hilda uppmanar eleverna att jobba i boken och 

säger: ”Ni kan titta i era arbetsscheman och se vilka sidor som gäller i matematikboken”. 

Eleverna tar fram sina matematikböcker och Hilda uppmanar eleverna att räcka upp handen 

när de behöver hjälp. Hon blir irriterad på elev som stör: ”Vad säger du för nåt? Så säger man 

inte!” Hilda tar med eleven ut i korridoren och pratar. Eleverna jobbar och Hilda går runt och 

hjälper elever som räcker upp handen. Efter en liten stund så stör samma elev igen och Hilda 

säger: ”Det här är andra gången du stör! Sätt dig ner och jobba i matematikboken och var 

tyst!”  

Hilda försöker få eleverna att jobba vidare innan hon avbryter för rast. Hon påminner eleverna 

att äta frukt under rasten och säger även: ”Lek med varandra och ta hand om varandra”. 

Vad gör eleverna?  

Eleverna verkar inte vilja inte stå i led i väntan på att läraren ska komma. De fnittrar, retar 

varandra, knuffas, gör små grimaser och småbråkar när de är på väg in i klassrummet. När 

eleverna får reda på att de ska jobba med matematik så protesterar de och en elev skriker rakt 

ut: ”Jag vill inte ha matematik!!!”. Halva klassen håller med eleven. Eleverna pratar och 

svarar rakt ut utan att räcka upp handen medan andra faktiskt gör det. Efter tillsägelse räcker 

de flesta upp handen. Några elever vill tävla i matematik istället för att jobba i boken. De får 

jobba i boken ändå, de är missnöjda och det blir pratigt. Samma elev som uttryckte att han 

inte tycker om matematik skrek ännu en gång: ”Kan ni hålla käften!”. Eleven får gå ut och 

prata med läraren, klassen fnittrar och småpratar medan eleven och läraren är ute och pratar. 

När de kommer in blir det tyst i klassen och eleverna räknar i sina böcker. Samma elev som 

har nämnts tidigare, får för sig att sjunga rakt ut: ”Du gamla, du fria”. Nästan hela klassen 

skrattar. Eleven får ännu en tillsägelse och klassen uppmanas jobba de sista minuterna som är 

kvar av lektionen. 
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Vad säger läraren Hilda i intervjun?  

”Kommunikationen med eleverna ska vara tydlig och enkel, mimik, kroppsspråk och tal ska 

överensstämma med varandra och ironi är totalt förbjudet” säger Hilda i intervjun. Hon 

utvärderar och samarbetar med eleverna vid klassråd. Varje elev har egen individuell 

utvecklingsplan som är diskuterad vid utvecklingssamtal med både föräldrar och mentor. 

Eleverna har olika mål i olika ämnen, mål som är framåtsyftande, tydliga och ofta mätbara. 

Eleverna får hjälp i början med att sätta upp egna mål och göra egna utvärderingar, eleverna 

ska tänka: ”Det här gjorde jag bra, det här kunde jag ha gjort bättre, de här försöker jag 

uppnå”. Andra skolaktiviteter utvärderas muntligt eller skriftligt individuellt eller i grupp. 

Vid konflikter gäller olika strategier beroende på hur allvarlig konflikten är. Hilda säger att 

vid akuta ingripanden gäller det att snabbt och bestämt få stopp på slagsmålet eller vad nu den 

akuta situationen kan bestå av. Hon ser sig själv som medlare och det är viktigt att klargöra 

reglerna för samtalet innan medlingen startar. Medlingen innebär konkreta löften som skall 

ges och det ska följas upp för de inblandade eleverna vid ett bestämt datum med klockslag för 

att säkerställa att löftena hålls. 

Hilda tycker att hon är engagerad i undervisningen och säger: ”Det är en självklarhet att vara 

helt fokuserad och engagerad eftersom min inställning och mitt eget agerande påverkar mina 

elever”. 

Det måste finnas ett bra klimat och ett tydligt ledarskap i klassrummet för att få gruppens 

förtroende säger Hilda, för samma elevgrupp kan uppföra sig helt olika beroende på vilken 

lärare de har. Vidare anser hon att ledningsstödet från skolledningen inte finns i 

vardagssituationerna då rektorerna är fullt upptagna med ekonomi, rektorsutbildning etc. 

Hilda menar att vissa elever misslyckas i skolan på grund av att undervisningen har varit på 

en för dem felaktig nivå och riktat sig till hela gruppen på ett enda sätt. Hon säger: ”Elever 

som fungerar i skolan har ett eget driv och möts av en undervisning som ligger på en nivå som 

passar ihop med deras förkunskaper”. Arbetsuppgifterna ligger på olika nivåer inom samma 

tema och individuell hjälp gör att Hilda tycker sig få en positiv, intressant och lärorik 

lärandesituation för samtliga elever.  

En annan faktor som påverkar undervisningen är miljön, det ska vara bra ventilation och helst 

inga ljud i korridorerna eller från andra rum.  

Elever som är mera motiverade i skolan har ofta mötts med uppmuntran och respekt av sina 

föräldrar tror Hilda. På samma spår fortsätter också Hilda själv och försöker ge detsamma till 

alla elever. Genom tydlighet, respekt och tålamod vill hon få de elever som är mindre 
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motiverade än andra att bli mer engagerade. Hilda ser elevers olikheter som en utmaning och 

stimulans i sitt arbete. Skolan har föräldramöten samt skickar brev och mail för att få 

föräldrarna engagerade i hur eleverna har det i skolan. Kontakten med vårdnadshavare är 

oerhört viktig. Slutligen uttrycker Hilda att det är viktigt att ta tid i början när man får en ny 

grupp/klass så att eleverna kan lära känna varandra bättre och känna samhörighet i klassen – 

det är helt basalt för att nå bra skolresultat. 

Vad säger eleven Chris i intervjun?  

Chris säger sig ha engelska som favoritämne för att det är enkelt och roligt och för att han 

känner sig duktig i det. Chris visar tydligt att matematik är sämsta ämnet och säger: ”Jag hatar 

verkligen matematik!” Orsaken till det anger han att han inte känner sig delaktig på 

lektionerna och att det är svårt att förstå matematik. Att klassen är stökig beror enligt Chris på 

att det finns elever som vill bestämma över alla i klassen och inte lyssnar på läraren. Eleven 

säger: ”Man vill visa Kalle (elev i klassen, intervjuarens anm.) att man också vill vara cool 

och bestämma över hela klassen och inte lyssna på läraren”. Klassen har varit stökig länge, 

den blev ännu stökigare när Kalle kom till klassen. Chris tror att det blir färre elever som 

gillar skolan då man inte kan koncentrera sig, man får huvudvärk och ”ont i öronen”. Det blir 

svårare att få jobb om man inte får bra resultat i skolan tror han. För att det ska bli lugnt i 

klassen tycker eleven tycker att läraren ska försöka prata med klassen, att man ska få ha 

öronproppar och lyssna på musik när man arbetar.  

Kommentarer och sammanfattning. 

Hildas version är annan än Chris. Kalle (”ledarbarnet”) nämns inte av läraren som orsak till 

stökigheten i klassen. Hon säger att hon ser elevers olikheter som utmaning och stimulans i 

sitt arbete. Chris som inte ville ha matematik och som ljudligt protesterade och störde, 

försökte hon lugna ner, men när det inte gick i klassrummet tog hon ett enskilt samtal med 

honom. Stämningen blev lugnare efter det enskilda samtalet och det var bara på slutet av 

lektionen som Chris ville spela lustigkurre genom att sjunga Du gamla du fria. De övriga i 

klassen, och Chris efter samtalet, verkade ha förtroende för Hilda som lärare och hon löste 

situationen utan att nedvärdera Chris inför klassen. Hilda säger att det är viktigt att ta sig tid i 

början för att eleverna ska lära känna varandra bättre och känna samhörighet.  

Hilda säger i intervjun att eleverna har olika mål i olika ämnen, vilket framgår av att hon ber 

eleverna att titta i arbetsschemat för att se vilka sidor de ska jobba med, anpassade efter var 

respektive elev står kunskapsmässigt.  Både elev och lärare är överens om att det ska vara 

lugnt i klassrummet så att man kan lära sig. Hilda säger att hon är engagerad och fokuserad i 
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sin undervisning och att det måste finnas bra klimat i klassrummet och tydligt ledarskap för 

en bra undervisning, medan Chris också talar om att man borde få ha öronproppar under 

lektionen för att få lugn och ro i klassrummet. Men det framgår inte att han fått nej på detta 

önskemål. Läraren känner inget stöd från skolledningen. Hon framhäver att vårdnadshavarna, 

inte bara läraren, har stor betydelse för att eleverna ska känna sig motiverade i skolarbetet. 

 

Klassrum 2 – Körsbärsskolan 

Observation av en SO-lektion i åk 3. 

Vad gör läraren Esther?  

Esther ber eleverna att vara tysta innan de skall gå in i klassrummet. Hon skakar hand med 

eleverna som därefter sätter sig ner på sina platser. Esther skriver stödord på tavlan, eleverna 

förstår att de ska jobba med dinosaurier och en del protesterar. Esther försöker uppmuntra 

eleverna när hon säger: ”Nej då, det ska bli roligt att jobba med dinosaurier, ni ska faktiskt 

jobba i grupper, rita och måla och även titta på film”. Esther ber eleverna att fundera på vilken 

dinosaurie de ska koncentrera sig på och att de sedan skall bilda grupper och arbeta/sitta med 

de elever som har valt samma dinosaurie. Esther berömmer eleverna som lyckas bilda grupper 

på egen hand utan att det blir bråk. Hon visar en kort DVD-film om dinosaurier. Eleverna blir 

positivt pratiga efter filmen. Hon påpekar att alla ska prata tystare och jobba med sin grupp. 

Genom sitt agerande signalerar Esther ambitionen att alla i gruppen ska vara lika delaktiga. 

Esther berättar även för eleverna: ”Vi kommer ha en liten tävling om vilken grupp som 

bygger den största dinosaurien av legobitar”. 

Eleverna jobbar på och Esther går runt till de olika grupperna. Hon avslutar lektionen med att 

be eleverna packa ner sina arbeten i sina bänkar och ställa sig upp bakom stolarna. Sedan 

säger Esther Hej då och eleverna lämnar lektionen utan problem.  

Vad gör eleverna?  

Eleverna är pratiga och nyfikna innan de går in i klassrummet. De får reda på att de ska jobba 

med dinosaurier och en del blir glada och skriker: ”Jaaaaaa dinosaurier” medan de andra 

skriker: ”Å nej inte dinosaurier, de är så otäcka juuuu”. Eleverna får bekräftat att de ska jobba 

med dinosaurier och att de ska jobba i grupper, rita och måla samt se på film. De får även veta 

att de ska bygga dinosaurier av lego och ha en enkel tävling. En elev protesterar, men en 

annan elev försöker motivera klasskamraten med att det ska bli roligt att titta på film och 

tävla. Eleverna är tysta när de ser på film men efter filmen blir det lite stökigt och pratigt och 

eleverna funderar högt, t ex: ”Undrar vad det skulle kosta att köpa en dinosaurie”? Eleverna 
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går sedan runt och frågar varandra vilken dinosaurie de ska jobba med och bildar grupper. De 

får beröm att de har bildat grupper så lätt och de ser då mycket nöjda ut. Dock blir det obalans 

i några grupper då en elev vill bestämma allt i gruppen. Det pareras av läraren med att alla 

måste vara delaktiga. Några grupper är duktiga på att fördela arbete så att alla har lika mycket 

att göra. Det smittar av sig och efter en stund har alla grupper kommit igång. Klassen jobbar 

på bra och är engagerade, de ritar och skriver fakta. När det är dags att avsluta lektionen så 

plockar eleverna ner sitt material, säger hej då och går ut på rast.  

Vad säger läraren Esther i intervjun?  

Varje dag välkomnar Esther sina elever och berättar vilka förväntningar hon har på dem under 

lektionen. Hon stimulerar dem till att ställa frågor samt påminna dem om att hon alltid är där 

för att hjälpa dem. Esther hjälper sina elever att utvecklas som beslutsfattare och 

problemlösare och säger: ”Samarbete mellan elever innebär att främja självdisciplin och 

elevers lärande och användning av ett ansvarsfullt beteende”. Vidare berättar hon om att när 

eleverna är upprörda över något, låter hon dem tala direkt med varandra, men de ska prata 

vänligt och ärligt med varandra och visa hänsyn. Esther säger att hon vill bedriva sin 

undervisning med vänlighet och omsorg och försöker etablera en förtroendefull kontakt och 

relation med eleverna. Hon vill att eleverna utvecklas genom sitt lärande, genom förmågan att 

vara uppmärksamma, fokusera och utvärdera. Hon har som mål att se till att klassmiljön är 

trygg och det ska ske genom disciplin, intresse och samarbete.  

Esther tycker att hon har ledningsstöd när hon behöver det, hennes sätt att undervisa på ett väl 

strukturerat och pedagogiskt sätt stöds av 

skolledningen. Hur elevernas skolgång fungerar beror enligt Esther på hemmastöd, intresse, 

disciplin, ambition samt hennes egen förmåga att ta tillvara den kännedom hon har om varje 

elev. De elever som misslyckas med sin skolgång förklarar Esther med: ”När ovanstående 

saknas så kan det leda till försämrad prestanda, och självklart får då även jag ta på mig en del 

av ansvaret”. 

Esthers lektion, där även de elever som har det svårt i skolan blir delaktiga, består av att titta 

på en ”cool” och intressant film, spela spel och jobba med roliga arbetsblad. Hon försöker 

gärna hitta vetenskapliga exempel som eleverna kan relatera till. Dessutom uttrycker hon att 

hon tycker det är viktigt att på ett enkelt språk upprepa och sammanfatta det givna materialet 

flera gånger under lektionen. 

Miljön i skolan är mycket viktigt anser Esther. Hon menar att skolans allmänna mänskliga 

klimat har betydelse för elevernas inlärning på samma sätt som lärarens humör påverkar 



25 

 

eleverna. Därför är det viktigt att läraren är positiv och glad i sin undervisning. De redskap 

som Esther använder sig av för att möta elever i skolsvårigheter är extra tid och stödmaterial 

med fokus på elevernas intresse. Dessutom hänvisar hon till specialpedagogens engagemang 

som är avgörande för bättre prestationer. Enligt Esther innebär elevernas olikheter med 

nödvändighet att hon måste använda olika förhållningssätt och undervisningsmetoder för 

lärandet. Hon säger ”Jag tycker att det positiva med att vara lärare är det faktum att det är en 

stor mångfald i klassens sammansättning och det gör att arbetet blir intressant och 

utmanande”. Esther tror också på en teamkänsla eleverna sinsemellan och mellan elever och 

lärare för att eleverna ska känna samhörighet i klassrummet. 

Vad säger eleven Chloé i intervjun?   

Eleven har bild som favoritämne för då får hon använda sin fantasi mycket och experimentera 

med färger. Anledningen till att det är stökigt ibland i klassen beror på enligt Chloé att 

klasslärare är för snäll och inte vågar säga till på skarpen, så vissa elever känner sig då fria att 

bete sig hur de vill. Men för det mesta är det bra. Det har varit litet stökigt sen år 1 och hon 

tycker att vissa elever blivit vildare och vildare med åren. Hon berättar även att en del elever 

vill ”styla” och tycker att de är coola genom att de hänger ut genom fönstret, men att läraren i 

SO tacklar sådant beteende bra genom att hon pratar med var och en och ibland tar kontakt 

med hemmen. En del föräldrar har till och med fått vara med under en hel skoldag för att se 

hur det egentligen ser ut i klassen. Ibland får Chloé så ont i huvudet att hon vill skrika rakt ut 

” Sluuuuuuuuuta prataaaaaaaaaa” och då brukar hon fråga om hon får sitta i grupprummet och 

jobba eller ha på sig hörselkåpor. Ofta får hon det, fast inte under hela lektionen.  

Kommentar och sammanfattning. 

Läraren Esther säger att hon är där för att hjälpa eleverna och hon vill att de ska vara 

delaktiga. Hon säger att hon bedriver sin undervisning med vänlighet och försöker etablera en 

förtroendefull kontakt med eleverna, eleven Chloé tycker att hon ibland är för snäll, men att 

det är bra att läraren lyssnar på henne och försöker uppfylla hennes önskemål när det blir 

stökigt i klassrummet. Läraren låter eleverna själva bilda grupp och låter dem fördela arbetet 

lika i gruppen och det stämmer överens med det hon säger i intervjun om arbetssätt och 

variation av undervisningen. Hon låter eleverna själva uppmärksamma, fokusera och 

utvecklas som beslutsfattare och problemlösare. Esther säger att lärarens humör påverkar 

eleverna och hennes positiva tilltal i klassrummet ger resultat trots en viss pratighet ibland. 

Eleven Chloé bekräftar i mycket den bild som läraren ger, möjligen tycker hon att det är för 
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pratigt/stökigt ibland, men lyfter ändå fram att läraren tar tag i det och också låter henne få en 

plats i lugn och ro när det behövs. 

 

Klassrum 3 – Jordgubbsskolan 

Observation av en svensklektion i åk 3. 

Vad gör läraren Alma?  

Alma hälsar på eleverna och berättar att de ska jobba med j-ljudet. Hon skriver några 

meningar med j-ljudet på tavlan och hör att några elever skrattar, vilket inte helt uppskattas av 

läraren, hon skickar arga blickar mot klassen. Dock fortsätter hon att skriva meningar på 

tavlan. Därefter går hon igenom olika sätt att stava j-ljudet. Alma talar om för eleverna att de 

ska jobba i grupper och halva klassen protesterar. Alma sätter sig på en stol och är tyst en lång 

stund tills det blir tyst i klassen, hon väntar ut dem. Till slut reser hon sig upp och talar med 

klassen: ”Jag vet att alla inte vill jobba i grupper, men ibland är det en träningssak, ett 

arbetssätt som man måste öva på. Så därför valde jag idag att ni ska jobba i grupper. Tycker ni 

att det är fel, så skriv det gärna i era utvärderingar, men nu vill jag att det ska vara 

grupparbeten”. Tre elever protesterar och går ut ur klassrummet. Alma ignorerar det och säger 

att om det finns andra som inte vill arbeta i grupper så kan de också gå ut så kommer hon 

snart och pratar med dem. Då ingen av eleverna säger något, delar Alma ut arbetsplaneringen 

och går igenom punkt för punkt hur de ska jobba med j-ljudet. När eleverna började jobba går 

Alma ut för att prata med de tre eleverna i kapprummet och när de allihop kommer in igen så 

är det tyst och klassen jobbar flitigt under resten av lektionen. Alma ber eleverna att plocka 

ihop och säger sedan: ”Ni jobbade på bra under lektionen och så vill jag att ni fortsätter att 

göra”.  

Vad gör eleverna?  

Eleverna står och pratar utanför klassrummet högljutt. De kommer in i klassrummet och sätter 

sig på sina platser. Några pojkar börjar fnissa när läraren skriver på tavlan, sedan hänger även 

några flickor på och småskrattar. Läraren skriver på tavlan och undrar om det är någon som 

vill läsa högt. En flicka räcker upp handen och får börja läsa. Läraren vill att eleverna ska 

jobba i grupp och det blir inte uppskattat av en del elever som börjar protestera högt: 

”Neeeeeej inte i grupper! Kan vi inte jobba två och två?”. Eleverna fortsätter att protestera 

och att höja rösterna. Läraren poängterar att hon har bestämt sig för grupparbete den här 

gången. Två pojkar och en flicka ställer sig upp och säger argt mot läraren innan de går ut ur 

klassrummet: ”Du är så elak!”. Resten av klassen sitter kvar och lyssnar på läraren medan hon 
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delar ut arbetsplaneringen. Eleverna kommer in i klassrummet igen efter att läraren har gått ut 

i kapprummet och pratat med dem. Därefter jobbar alla elever tyst i sina grupper resten av 

lektionen. 

Vad säger läraren Alma i intervjun?  

Kommunikationen med eleverna ser olika ut beroende på ämne och vad klassen gör. Ibland 

blir det mest diskussioner, ”Jag försöker låta eleverna få tid till kommunikation för att få en 

bild av vad eleverna kan”, säger Alma. Eleverna får berätta vad de tycker när klassen 

utvärderar, eleverna får ibland vara med och bestämma hur klassen ska jobba inom olika 

arbetsområden, men ibland bestämmer hon själv då hon tycker att det är ett visst arbetssätt 

som man behöver öva på. Efter varje avslutat område får eleverna både rita och skriva i sin 

utvärdering och det gör att ”vi pedagoger kan använda oss av det som har framkommit för att 

utveckla vårt arbetssätt och planering inför nya arbetsområden”, menar Alma.  

Vid större konflikter så pratar man med en elev i taget, skriver ner vad den säger, läser upp för 

eleven vad man har skrivit upp så att eleven vet att man har uppfattat den rätt. Sedan gör man 

samma sak med övriga inblandade, efteråt pratar man med alla inblandade igen och försöker 

hitta lösning på situationen. Det är ett sätt att hantera konflikter som alla på skolan fått 

utbildning i och är överens om att använda när det behövs. Alma säger att hon är väldigt 

engagerad i sin undervisning och att hon håller sig uppdaterad om forskningen inom hennes 

ämnesområden för att kunna utveckla skolarbetet och få med sig eleverna i undervisningen. 

Alma tycker att arbetsklimatet är avgörande för att eleverna ska lära sig, det är även viktigt att 

eleverna känner sig trygga och vågar fråga och uttrycka sig, att man tar deras åsikter på allvar.  

I det konceptet ingår att det händer att hon tar en enskild diskussion med en elev när det skär 

sig åsiktsmässigt. 

Vad gäller ledningsstödet så tycker Alma: ”Vår rektor är aldrig eller sällan ute i klassrummen 

och hälsar på, så det är inte någon direkt pedagogisk ledare”. Alma hävdar att föräldrastödet 

är viktigt för att elever ska kunna lyckas med sin skolgång. Dock är det viktigaste att lärarna 

ser eleverna utifrån den person han/hon är och där man befinner sig för. Detta för att kunna 

lyfta det som den enskilda eleven är bra på för att på så sätt skapa självförtroende och lagom 

utmaningar för eleven att utvecklas ytterligare. Det är mycket viktigt att sätta in tidiga 

insatser, redan under år 1, när man märker att eleven är i behov av särskilt stöd. 

Alma vill variera sitt arbetssätt för att få till positiva och lärorika lektioner, genom till 

exempel att visa film, att använda starboard (mjukvaruprogram för integration av 
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dator/whiteboard2 ) samt att växla mellan enskilt arbete och grupparbete. Arbetsmiljön har 

stor betydelse och påverkar eleverna att lära sig menar Alma. Är det många störningsmoment 

är det lätt att eleverna tappar koncentrationen. Hon menar också att elevernas framtidsplaner 

och intressen betyder en hel del för hur motiverade eleverna är. Vissa elever gillar inte alla 

arbetsområden och då blir inte motivationen lika stor, men då gäller det att inte bara acceptera 

det utan istället försöka hitta en nyckel till motivation. De viktigaste faktorerna som Alma 

lyfter fram för hur hon ska möta elever är att ha goda kontakter med hemmet och ge enskild 

undervisning eller undervisning i en liten grupp, det gäller i synnerhet elever i behov av 

särskilt stöd. Hon tycker att eleven ska kunna få hjälp av speciallärare i tidig ålder. Almas syn 

på elevers olikheter är att alla är olika men har lika värde. Hon säger: ”Det gäller att se eleven 

som den är och man kan ta hjälp av allas olikheter för att skapa bra pedagogiska situationer”.  

De strategier som Alma säger sig använda för att eleverna ska känna samhörighet i klassen är 

bland annat samarbetsövningar, värdegrundsarbeten, lekar, grupparbeten och ”fiffig kompis” 

(=hjälpa varandra om man har kört fast med en uppgift).  

Vad säger eleven Messi i intervjun?  

Messis favoritämnen i skolan är matematik och gymnastik och han ogillar ämnet historia. 

Messi tycker att det inte finns gemensamma regler att följa, för lärarna är olika och har egna 

idéer för hur man ska bete sig, så undervisningssituationen blir skiftande under olika 

lektioner. Det bästa rådet som Messi ger för att det ska bli lugnt i klassen är att skolan ska ta 

tillbaka de hårda regler som fanns förr och även koppla in föräldrarna oftare. Och för att få 

föräldrarna mer engagerade i skolan föreslår Messi en ny lag som ger lärarna rätt att vara 

mera stränga skolan. Messi menar också att: ”Mycket är det upp till föräldrarna att ta ansvar 

efter skolan är slut och hålla barnen inomhus istället för att härja ute på kvällarna”.  

Kommentar och sammanfattning. 

Läraren säger att hon försöker låta eleverna få tid att kommunicera, det yttrar sig som att hon 

låter eleverna ta ställning till om de vill lämna klassrummet eller sitta kvar. Att lämna 

klassrummet är liktydigt med att det blir ett särskilt samtal, en kommunikation med dessa 

elever. Vid konflikter ger Alma eleverna tid att lugna ner sig och det stämmer med det hon 

gjorde under lektionen, att hon låter de elever som protesterar gå ut och ger dem chansen att 

tänka efter innan hon går ut för att prata med dem. Vidare säger Alma att hon varierar sitt 

 

2 För ytterligare information om användningen av denna mjukvara, se 

https://sites.google.com/site/starboardguider/innehaall 

https://sites.google.com/site/starboardguider/innehaall
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arbetssätt för att få till en så positiv och lärorik lektion som möjligt, beslutet att denna gång 

använda grupparbetsformen kan vara ett uttryck för det, eftersom eleverna behöver öva på 

samarbete. Hon anser att det är viktigt att eleverna känner sig trygga, vågar fråga och uttrycka 

sig och hon för en kommunikation, visserligen på sina villkor, om arbetssättet. Det eleven 

Messi säger i intervjun är att klassen har varit stökig länge och att högljudda protester är 

vanliga. Alma pratar om att det är viktigt med goda kontakter med hemmet för att hon ska 

kunna möta elever i skolsvårigheter, Messi föreslår bland annat att skolan ska koppla in 

föräldrarna oftare och få dem engagerade för att de ska se hur eleverna har det i skolan. Alma 

menar att rektorn sällan är ute och hälsar på under lektionerna och därför vet väldigt lite om 

vad som händer i klassrummet så något pedagogiskt stöd känner hon inte från det hållet.  

 

Resultatanalys  

Analys – situation 1 

En tolkning av situation 1 är att läraren satsade på att få studiero i klassrummet. Vad som 

sades då läraren hade det enskilda samtalet utanför klassrummet vet vi inte. Med tanke på vad 

Hilda säger sig vilja med sin undervisning är det troligt att hon försökte att, i lugn och ro, 

skapa en relation till Chris som skulle göra att han förstod att matematik är ett nödvändigt 

ämne och att han kan arbeta med den matematik som inte är för svår för honom. Chris och 

Hildas syn på motivation överensstämmer inte riktigt - Hilda säger sig ha gruppens förtroende 

och Chris säger att han inte är delaktig och motiverad på matematiklektionerna. Hildas 

agerande tyder dock på att hon ser arbetet på lång sikt, Chris kan inte få slippa att ha 

matematik, det skulle sätta honom i en än värre situation. Enligt Chris så vill han och andra 

elever vara lika ”coola” som Kalle, och frågan inställer sig då om läraren är medveten om 

Kalles roll i klassen och vad gör hon i så fall för att bryta Kalles ”makt” i klassrummet? 

Utifrån intervjusvaren arbetar hon på lång sikt och sannolikt finns hanteringen av ledarroller i 

klassen med eftersom hon eftersträvar allas delaktighet och trygghet. 

Analys – situation 2 

Observationerna under lektionen kan tolkas som att Esther försöker leva upp till ambitionen 

med delaktighet för eleverna och att hon genom sitt förhållningssätt mestadels lyckas. Genom 

att inleda med att visa en film vill hon fånga elevernas uppmärksamhet och få en bra start med 

ett engagemang. Den teamkänsla elever emellan och mellan elever och lärare som Esther 

pratar om i intervjun kommer fram när eleverna får ansvaret att bilda grupper och jobba på 
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egen hand. Att eleverna hanterar det så bra signalerar att det är ett arbetssätt som de dels är 

vana med dels tycker är roligt. 

Analys – situation 3 

Vid konflikter ser det olika ut beroende på elever och typ av situation. En del elever behöver 

tid att lugna ner sig innan man kan prata med dem och då får man vänta ut dem och den 

intervjuade eleven vill inte ge läraren skulden för vissa elevers uppträdande. Bland annat 

säger läraren Alma att hon tar med eleverna i planeringen, men det stämde inte under den 

observerade lektionen då hon från början bestämt arbetssätt. Dock hade hon en tanke bakom 

det, vilket hon redogör på ett tydligt sätt för klassen. 

Att hon trots sitt beslut om arbetssätt ändå lyssnar på eleverna visar sig genom att hon 

motiverar varför hon valt det denna gång, med andra ord viftar hon inte bara bort de röster 

som inte vill arbeta i grupp. Och hon ger dem ju också möjligheten att kommunicera sin åsikt 

i den kommande utvärderingen. 

Hur trygga är eleverna när de går ut ur klassrummet när de blev arga och protesterade? 

Sannolikt är eleverna vana vid att det kan bli så, vad det innebär att lämna klassrummet, 

eftersom läraren erbjöd fler elever att göra så. Resultatet blev ju också bra i den meningen att 

resten av lektionen fungerade bra och att eleverna fick beröm när den var slut. 

Messi tycker inte att det finns gemensamma regler att följa och att eleverna kan bete sig olika 

på olika lektioner. Här finns kanske ett obearbetat fält för lärare och skolledning att ta sig an? 

Frågan man kan ställa sig är hur mycket kontakt läraren egentligen har med hemmet eftersom 

Messi vill att skolan ska ha mer kontakt med föräldrarna. Kan tidsbristen för lärarna vara en 

avgörande faktor för mängden föräldrakontakter? 

 

Resultatdiskussion  

Jag vill för att vara tydlig diskutera resultatet utifrån mina forskningsfrågor: 

Hur beskriver lärarna motivationsarbetet i klassrummet och skapandet av en positiv 

pedagogisk relation till eleven? 

De intervjuade lärarna är tämligt eniga om att honnörsord som tydlighet, respekt och tålamod 

är viktiga att ha med sig vad gäller att få eleverna motiverade och skapa en fungerande 

relation med dem. Vidare lyfter man fram vikten av tidiga insatser, att ha arbetsuppgifter på 

olika nivåer, ett varierat undervisningssätt och se till att kommunikationen fungerar. En av 

lärarna pekar på att man måste använda och ta tillvara den kännedom man har om varje elev 

och lyfta det som den enskilda eleven är bra på för att ge självförtroende och skapa lagom 



31 

 

utmaningar. För att lyckas i sina ambitioner menar en lärare att man måste följa 

skolforskningen. Lärarna beskriver också att det är viktigt att skapa motivation. Lyckas inte 

läraren med det riskerar även möjligheten att skapa en positiv relation till eleven att haverera. 

Det ena är en förutsättning för det andra. I grunden ligger en gemensam syn på att alla elever 

måste inkluderas och att hänsyn måste tas till den enskilda eleven. Lärarnas beskrivning av 

hur de motiverar eleverna genom att låta dem vara med i planeringen harmonierar med synen 

på lärandet som en sociokulturell process. Det ligger helt i linje med Deweys och Vygotskijs 

pedagogiska tankevärld som den skrivs fram i min teoretiska referensramen. (Dewey, 1999; 

Strandberg, 2009) Lärarna själva lyfter också i intervjuerna det sociokulturella lärandet som 

en bärande princip, där begrepp som kommunikation, dialog, delaktighet, uppmuntran 

används av dem.  

Vad gör lärarna i praktiken för att motivera en elev med skolproblem?  

Sammanfattningsvis skulle man kunna beskriva att de aktuella lärarna ”lever som man lär”, 

dvs. man uttrycker vad som är viktigt i undervisningssituationen och försöker efter bästa 

förmåga arbeta efter dessa åsikter. Man är tydlig, man försöker få alla att vara delaktiga, man 

kommunicerar med eleverna om det som inte fungerar, man har en tanke med det aktuella 

arbetssättet. De försöker att motivera alla elever, även de med utmaningar, så att de mår bra i 

klassrummet, det är i centrum under klassrumsarbetet. När lärarna har mötts av protesterande 

elever, har de använt sig av kommunikation som redskap för att förklara och för att få 

eleverna delaktiga, ge dem möjlighet att uttrycka sina åsikter och åtminstone indirekt ge dem 

möjlighet att vara med och påverka och utvecklas som människor. Deras sätt att hantera och 

möta eleverna stämmer överens med vad med vad forskningen säger (Bowman, 2007, 

Sandström et al., 2017, Tideman et al., 2004), att det som är avgörande i klassrummet för 

elevens motivation och delaktighet, är lärarnas hanterande av klassrumssituationen och sättet 

de möter eleven på.  

Hur försöker lärarna i praktiken att skapa en positiv pedagogisk relation till elever med 

skolproblem? 

Observationerna visa att lärarna lägger ner tid och möda på enskilda samtal för att skapa en 

god relation och att de genom beröm och vänlighet arbetar seriöst med att skapa en god 

positiv pedagogisk situation. En lärare tar varje elev i hand innan lektionen börjar och de 

andra är tydliga med att hälsa på hela klassen. Lärarna har förmågan att vänta ut eleverna om 

så behövs för att sedan på ett lugnt sätt prata om fortsättningen, dvs. lärarna brusar inte upp 

och skäller – även om en elev tycker att lärarna ska vara strängare. Lärarna visar med sitt 
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handlande att elevens misslyckande i klassrummet, att inte bli sedd eller hörd eller tagen på 

allvar, är något man vill undvika och genom olika förhållningssätt arbetar man för att eleven 

ska må bra. Ibland hamnar de i en frustrerande situation, men tack vare att de i grunden har en 

pedagogisk god relation löser de situationen. Forskningen trycker på vikten av ett strukturerat 

klassrumsarbete. Så pekar t ex Ogden (2001) på vikten av att hitta situationer där alla har 

möjlighet att komma till sin rätt och då måste man ibland lägga tid på pedagogisk 

kartläggning (Runström Nilsson, 2002), ett långsiktigt arbete enligt Kadesjö (2008). 

Hellblom-Thibblin (2004) menar att klassrumsmiljön har stor betydelse för ett lyckat resultat. 

I den teoretiska referensramen lyfts fram forskning (Nilholm, 2005) som diskuterar 

betydelsen av läraren beteende och engagemang vad gäller att påverka undervisningen och 

gemenskapen i klassen. Niholm använder då olika perspektiv att se på problematiken, det 

individualistiska perspektivet, det sociala perspektivet och dilemmaperspektivet. Det jag ser i 

mitt resultat ligger närmast dilemmaperspektivet, dvs. att det inte finns någon självklar 

lösning på lärarens önskan och försök att få den problematiske eleven med i undervisningen. 

Lärarna använder verktyg som engagemang, empati, samtal, lärarens kroppsspråk, 

kommunikation som exempel på verktyg för att stödja eleven som behöver detta. Jag tycker 

mig kunna se att dessa faktorer är något som de berörda lärarna omfattar och försöker omsätta 

i verkligheten, det framkommer i intervjuerna och delvis i klassrumsobservationerna. (Se 

resultat s. 25-27, 30-31, 32-33 och 34-36). Lärarna försöker, har ambitioner, lyckas ibland, 

ibland inte, vilket jag tycker är exempel på det Nilholm (2005) beskriver som 

dilemmaperspektivet. Hjälp av en utbildad specialpedagog skulle kanske kunna rädda 

situationen ibland och dessutom minska risken för att känna sig pedagogiskt otillräcklig 

genom att ta till sig teoribildningen bakom de dilemman som uppstår med barn med problem i 

undervisningen. 

Lärarnas beskrivning av vad de vill med skolan, hur de vill att det skall fungera, hur de skall 

agera och möta eleverna stämmer i mycket med vad forskarna lyfter fram: Så pekar Tideman 

el al. (2004) på vikten av att lärarna bejakar elevernas olikheter och inte ser det som ett 

problem. Sandström et al. (2017) menar att organiseringen av undervisningen är en viktig 

fråga utifrån elevers olikheter och Beaman et al. (2007) lyfter fram motivationens betydelse 

med tydliga mål och självständiga arbeten. Men när det sedan kommer till praktisk handling, 

att sjösätta tankevärlden, fungerar det dock inte alltid. Ibland lyckas inte läraren motivera 

eleverna, man misslyckas med att nå ”problemeleven”, det är stökigt i klassrummet osv. Det 

kan ha sin grund i tidsbrist, stort antal elever i klassen, bristande pedagogiskt stöd från 
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skolledning eller bristande resurser för speciallärare, maktrelationen i klassrummet elev-elev 

eller lärare-elev eller tillfällig frustration beroende på flera av de nämnda faktorerna. 

Både Dewey och Vygotskij pekar på vikten av kommunikation för att skapa en fungerande 

undervisning, en undervisning som också måste bottna i ett intresse för det som studeras och 

en insikt i nyttan av det man studerar. Hur hade undervisningen sett ut om Alma, Hilda och 

Esther inte använt sig av kommunikation i mötet med eleverna? Med tanke på det eleverna 

uttrycker, att de vill ha lugn och ro i klassrummet, skulle det utan lärarnas försök till 

meningsfull kommunikation, sannolikt varit ännu mer instabilitet i klassrummet, där även de 

elever som inte har direkta skolsvårigheter hade blivit påverkade i negativ riktning. 

I min genomgång av det aktuella specialpedagogiska forskningsfältet framkommer att 

fortbildning och ledningsstöd är viktigt (Beaman et al., 2007; Price 2011) men i min 

undersökning känner två av tre lärarna inte sådant stöd. Vad gäller fortbildning lyfter en lärare 

fram att hon tycker det är viktigt för utvecklingen av undervisningen att följa med i ny 

forskning, men det gör hon på egen hand, det är ingenting som initieras av skolledningen. 

Både Alma och Hilda har dåliga erfarenheter av skolledningen. Skolledarna har själva krav på 

sig från sina chefer, som till exempel att hålla sig till budgeten, följa skolverkets riktlinjer, 

bemöta föräldrar på ett tillfredsställande sätt etc. så här finns ett utvecklingsfält, i synnerhet 

som skifte av rektorer på grund av hög arbetsbelastning är vanligt i skolan 

(Utbildningsdepartementet 2014). Bristen på pedagogiskt stöd från skolledningen skulle 

eventuellt kunna ersättas med en ”kollega-observation” men då gäller det för läraren att våga 

släppa på prestigen och med ett öppet sinne ta till sig av vad som framkommer i den 

efterföljande diskussionen med kollegan.  

Beaman et al. (2007) menar att besvärligt och stökigt beteende finns i hela världen. De påstår 

även att det är mest pojkar som stör i skolan och inte lyssnar, vilket syns också i mitt 

datamaterial. Även om det inte går att generalisera, så var det i två av tre klasser pojkar som 

störde.  

Alma, Esther och Hilda har åsikter om vad som är primärt viktigt i undervisningen pekar mot 

en samstämmighet med Marcum-Dietrich (2008) och Kadesjö (2008), att lärarnas 

engagemang och kunskaper är viktiga för att få alla elever delaktiga. Samtliga lärare i min 

studie har visat engagemang och kunskap genom tydlig lektionsplanering, berättat klart och 

tydligt hur elever ska jobba samt följt upp de elever som protesterat, för att få alla elever 

delaktiga.  



34 

 

Ledarskap i klassrummet mycket viktigt för att hantera alla elever i klassrummet. Detta lyfts 

fram av Berg et al. (2012) och Kernell (2010), som hävdar att de lärare som har ett tydligt 

ledarskap i klassrummet skapar en beredskap för att kunna ta hand om elever med 

skolsvårigheter. Ett sådant ledarskap såg jag hos alla tre lärarna, de visade för eleverna att de 

var medvetna om vad de ville med sin undervisning och hade en beredskap för den praktiska 

hanteringen av stökiga elever.  

 

Metoddiskussion 

Både elever och lärare hade en positiv attityd till att medverka i intervjusituationerna och 

försökte enligt min mening svara så ärligt och sanningsenligt de kunde. Det finns naturligtvis 

alltid en risk att den som intervjuas ger svar som man tror att intervjuaren vill ha. En annan 

fara kan vara att jag som intervjuare ställde styrande frågor för att få ett önskat svar. Dock 

hade jag hela tiden dessa två aspekter med under intervjuerna och i resultatanalysen med 

ambitionen att bortse från svar som inte hade förankring i verkligheten under de observerade 

lektionerna.  Jag försökte undvika det som Ryen (2004) beskriver som en fara när forskarens 

önskan om att komma nära kan leda till romantiserade stereotyper. Jag försökte därför 

medvetet att hålla en professionell distans till de personer jag intervjuade och till 

observationsmaterialet genom att inte bli personlig i tolkningen, även om man givetvis inte 

kan bortse från att min egen förförståelse kan ha färgat resultatet och analysen. Jag undvek att 

sortera datamaterialet i fasta kategorier i den meningen att det skulle passa in i en på förhand 

given mall eller önskat resultat. Att jag inte redovisat alla mina observationer kan ses som en 

brist, samtidigt är att redovisa att en elev tyst går och vässar pennan, att en annan ber att få gå 

på toaletten, att en tredje försynt sitter och småviskar en kort stund osv inte något som torde 

påverkat resultatet. Observationerna jag valt att diskutera är från de tre lektioner som var mest 

relevanta för mina forskningsfrågor. Övriga observationstillfällen (lektioner) har jag enligt 

ovan (s. 18) valt bort, då de inte tillför adekvat datamaterial i samma utsträckning som de 

redovisade lektionerna. Det kan handla om att eleverna hade tyst läsning hela lektionen, att en 

annan lektion stördes inslag som inte hade med undervisning att göra osv.  

Resultatet av min undersökning går inte att generalisera, dock ger det en inblick i hur det kan 

se ut i ett klassrum där det finns elever med skolsvårigheter och hur lärarna hanterar 

svårigheterna som uppstår.  
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Personligt slutord 

Människan har ett behov av att prata, en del mer och andra mindre. Speciellt barn, de vill 

berätta om vad de tänker på, allt de har gjort, vad de vill göra och hur de vill göra det. Vi 

vuxna vill ju lyssna men ibland blir det för mycket då barnen tycker sig aldrig vilja sluta 

prata. I synnerhet barn som är i svåra situationer och hamnar i underläge. De kan visa sina 

otillfredsställda behov på olika sätt. De kan vara provocerande, överreagerande, 

tillbakadragna eller helt kontaktundvikande. Detta oroar oss vuxna, både som föräldrar och 

pedagoger. Vi bör först och främst tänka på hur vi ska möta barnen. Ska vi gå direkt in och 

engagera oss i deras upplevelser och deras situation? Ska vi dra oss undan så vi inte förvärrar 

situationen? Ska vi vara dominanta och försöka styra barnets agerande till det sätt som 

behagar oss? Ibland kan det vara väldigt svårt att hitta en bra relation och veta hur vi, utifrån 

våra olika roller, ska agera i samvaron med eleven. Kommunikation är viktig i alla avseenden. 

Kan man inte kommunicera med varandra har man svårt att utveckla en nödvändig relation. 

Genom att berätta hur vi känner och tycker så blir det även lättare och klarare för den andre 

att förstå och bemöta oss. Vi måste försöka att inte gömma våra känslor, de är viktiga för allas 

välmående och förståelse. Det är både en gåva och en utmaning att veta hur vi ska hantera vår 

empatiska och känslosamma reaktion. Den största utmaningen är hur vi ska dela med oss av 

våra känslor och upplevelser. Denna utmaning är ständigt under uppbyggnad och en bas för 

mänsklig gemenskap i allmänhet och för relationer i skolan i synnerhet. Sammantaget 

försöker lärarna på ett medvetet sätt göra det bästa möjliga i klassrummet. De har bestämda 

visioner om vad de vill med undervisningen, hur de ska nå eleverna och hur de ska kunna 

stödja de som behöver hjälp. Men ibland behöver de själva hjälp. Av kollegor. Av 

skolledningen. Att vara ensamvargen som ser och löser alla problem är inte en framkomlig 

väg. Studien vittnar om att de lärarna som observerats och intervjuats är medvetna pedagoger 

och vill arbeta utifrån det forskarna lyfter fram som viktigt – ibland lyckas man, men av olika 

anledningar räcker man inte alltid till riktigt till fullt ut. Dock har de kommit en bra bit på 

vägen mot ett gott klassrumsklimat som grund för ett hållbart lärande. 
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Bilaga 1 

Hej. 

Jag heter Sandibell Azo och studerar på Mälardalens högskola på 

Specialpedagogprogrammet. Som avslutning i min utbildning ingår det att skriva ett 

examensarbete. I mitt examensarbete har jag valt att studera om att motivera elever i 

skolsvårigheter. För att kunna genomföra min studie behöver jag göra observationer i 

klassrummet av elevers beteende och arbete. Jag behöver också göra intervjuer med en del av 

de elever som observeras. 

Min handledare är Eva Skogman, universitetslektor i specialpedagogik, på mälardalens 

högskola, UKK. Hon kan nås på eva.skogman@mdh.se. 

För att kunna genomgöra observationer i klassrummet av elever och därefter intervjuer med 

samma elever behöver jag både elevens eget samtycke samt vårdnadshavares tillstånd. 

Den information som framkommer vid observationerna och intervjuerna kommer att 

behandlas konfidentiellt och de observerade elevernas skolarbete i klassrummet eller det som 

framkommer i intervjuerna med eleverna kommer att användas på ett sådant sätt i uppsatsen 

att ingen utomstående kommer att identifiera någon enskild person. Deltagande i studien är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas. Insamlade data kommer endast att användas för 

denna studie. 

 

 

 

 

Jag vill delta i klassrumsobservationer och intervjuer 

 

 

 

__________________                   ________________ 

Elevens underskrift             Målsmans underskrift 

 

 

___________________           _________________ 

Namnförtydligande           Namnförtydliga 

mailto:eva.skogman@mdh.se
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      Bilaga 2 

 

Hej. 

 

Jag heter Sandibell Azo och studerar på Mälardalens högskola på 

Specialpedagogprogrammet. Som avslutning i min utbildning ingår det att skriva ett 

examensarbete. I mitt examensarbete har jag valt att studera om hur man kan motivera elever i 

skolsvårigheter. För att kunna genomföra min studie behöver jag göra intervjuer med lärare. 

Min handledare är Eva Skogman, universitetslektor i specialpedagogik, på mälardalens 

högskola, UKK. Hon kan nås på eva.skogman@mdh.se. 

Den information som framkommer i intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och du 

som person eller det du berättar kommer att användas på ett sådant sätt i uppsatsen att ingen 

utomstående kan identifiera dig som person. Ditt deltagande är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas. Insamlade data kommer endast att användas för denna studie. 

 

 

Jag samtycker till deltagande i intervju enligt ovan.  

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Namnteckning   Namnförtydligande 
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Bilaga 3 

 

Intervju - utgångsfrågor till elever: 

 

1. Vad är ditt favorit ämne och vilket ämne tycker du sämst om? 

2. Vad tror du att det beror på att klassen är stökig? 

3. Hur länge har det varit stökigt?  

4. Berätta om hur klassen utvecklats? 

5. Vad kan du göra för att det ska bli lugnt i klassrummet? 

6. Vad har skolan gjort för att få föräldrarna engagerade i hur du har det i skolan? 
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Bilaga 4 

 

Intervju - utgångsfrågor till lärare: 

3. Hur möter du eleverna då de hamnar i konflikt med varandra? 

4. Hur engagerad är du i undervisningen?  

5. På vilket sätt spelar klimatet i klassrummet roll för din undervisning? 

6. Hur ser ledningsstödet ut? 

7. Vad tror du det beror på att vissa elevers skolgång fungerar medan andras misslyckas? 

8. Vad gör du för att få till en positiv, intressant och lärorik lektion där även de elever som har 

svårt i skolan blir delaktiga? 

9. På vilket sätt har miljön i skolan en betydande roll för din undervisning? 

10. Vad tror du att det beror på att en del elever är mer motiverade än andra? 

11. Vad är de viktigaste redskapen för dig för att du ska kunna möta elever i skolsvårigheter? 

12. Hur ser du på elevers olikheter? 

13. Vilka strategier använder du för att eleverna ska känna samhörighet i klassrummet? 

  

 


