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Syftet  med denna studie  ar  undersoka hur fyra  hogstadieelever  uppfattar  att 

undervisningen  och  den  social  miljon  forandras  nar  ordinarie  larare  ar 

franvarande. Fragestallningarna som undersokts ar hur elever uppfattar att den 

sociala kontexten forandras liksom hur undervisningen forandras nar ordinarie 

larare ar  franvarande.  Studien har en kvalitativ  ansats  och ar baserad pa en 

fokusintervju  med  fyra  hogstadieelever.  Uppsatsen  har  en  relationistiskt 

teoretiskt  ansprak och utgar fran att  manniskor utvecklas och lar  sig genom 

relationer. I resultatet presenteras ett elevperspektiv som beskriver ett behov av 

relationer  for  larande,  bristen  pa  amneskompetenta  larare  och  hur 

undervisningen forandras nar ordinarie larare ar franvarande.
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1 Inledning
I  den  svenska  laroplanen  for  grundskolan,  Lgr11  (Skolverket,  2011)  ar  det 

faststallt att all utbildning ska vara likvardig oavsett var i landet den anordnas. 

Det gar aven att finna att skolvasendet syftar till att varje elev ska inhamta och 

utveckla  kunskaper,  skolan ska framja elevens  utveckling och uppmuntra  en 

livslang lust att lara. Detta ar nagot som den svenska skolan aktivt ska arbeta 

efter och darigenom pragla hela verksamheten. Samtidigt vet vi att det finns 

ingen som har sa  stort  inflytande pa elevers larande som lararen och det ar 

relationen som ar avgorande for den kunskapsutvecklingen (Ellmin, 2011).

   Dagens skola anvander vikarier och larare utan amneskompetens for att fylla 

upp lektioner nar ordinarie larare ar franvarande. Jag har av egen erfarenhet 

genom  yrkesutovande  och  praktik  kommit  i  kontakt  med  verksamheter  dar 

undervisningen fallerar nar ordinarie larare inte ar narvarande. 

   Darmed ska denna undersokning presentera en bild av vad jag upplever ar en 

relativt vanlig foreteelse pa svenska skolor i dagslaget. Detta ar intressant bade 

ur en pedagogisk synvinkel men aven ur ett samhallsperspektiv da det belyser 

ett pagaende problem i dagens skolor. 

1.1 Syfte och frågeställning

Denna studie har till syfte att undersoka hur fyra hogstadieelever uppfattar att 

undervisningen  och  den  social  miljon  forandras  nar  ordinarie  larare  ar 

franvarande.

• Hur upplever  hogstadieelever  att  den  sociala  kontexten  forandras  nar 

ordinarie larare ar franvarande?

• Hur upplever hogstadieelever att undervisning och larande forandras nar 

ordinarie larare ar franvarande?
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1.2 Avgränsningar

Denna studie fokuserar pa hur fyra elever upplever att undervisning och larande 

forandras nar ordinarie larare ar franvarande. Darmed ar studien begransad i 

sitt omfang och kommer inte behandla eventuella orsaker till  varfor larare ar 

franvarande och heller inte de konsekvenser som sker pa skolan nar larare ar 

franvarande. Denna studie tar inte hansyn till kon utan har enbart fokuserats pa 

elevernas asikter. Om ett genusperspektiv skulle ha tillampats skulle studien ha 

tagit en annan riktning. Studien ar aven begransad da det enbart ar fyra elever 

som deltar i studien, pa en skola, i en klass och darmed gar det inte att aterge en 

overgripande bild av svensk skolverksamhet. 

1.3 Begrepp och definitioner

Inom skolverksamheten existerar flera arbetsformer och begrepp, som i detta 

avsnitt  kortfattat  redogors  for  i  avsikt  underlatta  lasarens  forstaelse.  De  tre 

vanligaste  arbetsformerna  som  studien  beror  ar  behoriga  larare,  obehoriga 

larare och vikarier. 

  Behoriga larare innehar en svensk eller motsvarande utlandsk, lararexamen. 

Vid  lararexamen  bor  lararlegitimation  ansokas  om  hos  Skolverket. 

Lararlegitimation ar  ett  krav sedan slutet  av 2013 och reglerar vilka amnen, 

arskurser och skolformer lararen kan undervisa inom (Lararnas riksforbund, 

2014). Enligt Skolverkets statistik, Siris fanns det 28.600 heltidsanstallda larare 

i arskurs 7-9, varav 60% av dessa har lararlegitimation under lasaret 2014/15. 

Antalet  tjanstgorande  larare  var  34.300  varav  81%  har  en  pedagogisk 

hogskoleutbildning liksom 63% med lararlegitimation (Skolverket, 2015).

   Obehoriga larare bestar dels av de larare som saknar lararexamen dels de som 

inte  kan ansoka om lararlegitimation pa grund av bristfallig  utbildning eller 

liknande.  Enligt  Skolverket  (2014)  saknar  var  tredje  larare  behorighet  i  de 

amnen de undervisar inom.

   Vikariearbete  kan vara en visstidsanstallning dar  vikarien arbetar  for  den 

franvarande lararen under korta pass eller under en langre period. Ofta regleras 

vem som anstalls direkt av skolan eller fran kommunala vikariepooler. Vikarier 

kan vara pensionerade larare, larare eller lararstudenter, och kan inneha nagon 



3

typ av pedagogisk utbildning eller enbart uppvisa ett intresse av verksamheten. 

Reglerna  for  vem  som  anstalls  under  en  korttidsvikariat  ar  upp  till 

arbetsgivaren.

2 Bakgrund och tidigare forskning
Nedan foljer en beskrivning av bakgrund och tidigare forskning. Kapitlet inleder 

med det teoretiska anslaget for att fortsatta kring styrdokument, lararvikarie, 

lararroll, elev-lararrelation och larmiljon.

2.1 Teorietisk anslag

Denna studie vilar pa ett overgripande sociokulturellt perspektiv och utgar fran 

ett  relationistisk  teori.  Det  sociokulturella  perspektivet  utifran  Vygotskij 

beskriver larandet som en social aktivitet dar barnet lar sig i den miljo de vaxer 

upp  i.  Darigenom  ar  det  sociokulturella  perspektivet  forankrat  i 

skolverksamheten dar verksamheten ar uppbyggd pa sociala aktiviteter som ska 

vara  larande.  Det  sociokulturella  pespektivet  ar  starkt  kopplat  till 

skolverksamheten overlag som aktivt arbetar med att influera och styra elever 

mot att bli demokratiska samhallsmedborgare (Forsell, 2011). 

   Studien  utgar  aven  fran  ett  relationistiskt  anslag  dar  relationen  och  den 

pedagogiska relationen ar viktig for elevens utveckling.  Relationell  pedagogik 

poangterar att manniskan vaxer, utvecklas och lar sig i relationer. Skolan ar en 

motesplats dar elever utvecklas utifran samexistens och samverkan (Aspelin och 

Persson,  2011).  Studien ar utformad i  ett  relationistiskt  perspektiv och utgar 

fran att relationen mellan elev-larare ar avgorande for ett gott larklimat. Jag har 

valt  att  anvanda mig av denna teori  som grund for att  poangtera hur elever 

paverkas nar larare och ovrig personal ar utbytbar. Aspelin (2010) menar att 

tidigare  har  det  individualistiska  tankandet  dominerat  utbildningsdiskursen 

men relationsbegreppet vaxer sig allt starkare vilket denna studie anammat. 
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2.2 Styrdokument

I laroplanen for grundskolan, Lgr11 ar det faststallt, genom skollagen (Sveriges 

Riksdag,  2010:800)  att  utbildning  inom  varje  skolform  ska  vara  likvardig 

oavsett var i landet det anordnas. Utbildningen inom skolvasendet syftar till att 

varje elev ska inhamta och utveckla kunskaper, framja elevens utveckling samt 

framja  en  livslang  lust  att  lara.  Skollagen  poangterar  aven  att  en  likvardig 

utbildning inte innebar att undervisningen ska utformas pa samma satt overallt 

eller  att  resurser ska fordelas likadant,  utan att  hansyn ska tas till  elevernas 

olika forutsattningar och behov. Darmed kan undervisningen aldrig utformas 

lika for alla.

   Det framgar aven att undervisningen ska bedrivas sa att eleven forbereds for 

att  aktivt  delta  i  samhallslivet  och utveckla  dennes formaga att  ta  personligt 

ansvar.  Eleven ska fa mojlighet att utveckla sin formaga att  utova inflytande 

genom att delta vid planering och utvardering av kurser, amnen och aktiviteter. 

Skolan har i uppdrag att formedla de kunskaper som utgor den gemensamma 

referensramen i samhallet (Lgr11).

2.3 Lärarvikarie 
Skolor ska ha en plan om larare ar sjuka en kortare tid eller ar franvarande av 

olika anledningar. Dessa tillfallen kan losas genom att ta in vikarier eller  att 

kollegor  som schemalagt,  tar  over  arbetsuppgifterna.  Lararforbundet  (2015a) 

presenterar en undersokning, gjord av Novus, dar halften av lararna uppgav att 

de ibland, sallan eller aldrig far vikarier. Detta okar lararnas arbetsbelastning 

skriver  Lararforbundet  och  menar  att  fler  larare  bor  anstallas  for  att  losa 

korttidsfranvaron.  Samtidigt  rader  det  brist  pa  larare  enligt  Lararforbundet 

(2015b),  da konsekvensen blir  att  klasser lamnas utan larare.  Idag finns  det 

ingen  exakt  siffra  pa  antalet  anstallda  lararvikarier  inom  den  svenska 

skolverksamheten. 
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2.4 Den nya lärarrollen

I  sin avhandling presenterar Assarson (2007) ett  pedagogiskt  perspektiv  och 

menar att lararrollen har frangatt en i huvudsak, kunskapsformedlande roll till 

en  bredare  arbetsroll.  Arbetsuppgifterna  handlar  mer  om  informations-

hantering,  problemlosning,  men  aven  att  agera  resursperson  och  kunskaps-

formedlare.  Forutom  att  lara  elever  de  olika  amneskunskaperna  ingar  det  i 

uppgiften att lara elever normer och regler for socialt umgange, samtidigt som 

larare ska forsoka bygga personliga relationer med varje enskild elev, i en eller 

flera  klasser  samtidigt  (Birnik,  1998).  Det  relationella  behovet  ar  avgorande 

menar Ellmin (2011) och papekar att larare har ett stort inflytande pa elevers 

larande  da  larande  framst  handlar  om  vad  larare  och  elever  tillsammans 

astadkommer.

   Ogden (1991) sammanstaller det han menar framjar inlarningsbeteendet hos 

elever och fortydligar att larare bor vara tillgangliga, vanliga och hjalpsamma. 

Larare bor aven lara kanna sina elever och spendera tid med dem. Det ar aven 

viktigt att behandla elever med respekt sa de har en mojlighet att respektera och 

lita pa sin larare. Ogden poangterar att det ar viktigt att larare uppmuntrar sina 

elever att prestera och skapa en tillit till att eleverna kommer att lyckas i skolan.

   Lararens kompetens ar knuten till  kvaliteten i elevers larande eftersom de 

ansvarar for undervisningen och larmiljon i klassrummet. Detta forutsatter att 

larare besitter en trygghet i sin egen kompetens fortydligar Ellmin (2011) bade 

gallande  amneskompetens  men  aven  social  kompetens.  Det  ar  viktigt  att 

utveckla en larmiljo som kan hjalpa elever att tanka sjalvstandigt, kreativt och 

engagera sig i sitt eget larande menar Ellmin. 

   Lararrollen enligt Thornberg (2006) handlar om att paverka, leda, organisera 

och  motivera  grupper  av  elever  att  engagera  sig  i  skolarbetet.  Dari  ingar 

handledning och att instruera elever att skapa en miljo for larande liksom leda 

aktiviteter i klassrummet och att verka for demokratiska varden. Det ingar aven 

att  hantera  konflikter  mellan  elever,  att  fostra  och  att  aktivt  motverka 

krankningar och mobbing. Även Hattie (2012) har genom sin avhandling ringat 

in viktiga aspekter for att kunna paverka elevers resultat i undervisningen vilka 

ar larares kompetens, fardigheter och engagemang. Framgangsrika larare har 
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framforallt goda amneskunskaper.

2.4.1 Lärare som ledare

Larare  har  som  uppgift  att  leda  och  vagleda  grupper  och  individer  mot 

uppstallda mal. Det kraver ledarskap skriver Gislason och Lowenborg (2013). 

Ellmin (2011)  tillagger att  ledare paverkar,  styr,  strukturerar  och underlattar 

andras aktiviteter. Dagens skola kraver ett fungerande ledarskap pa alla nivaer 

dar larare anvander ledarskap som en central del  i  sitt  arbete.  Elever lar  sig 

genom tydlig  och malmedveten ledning samt en differentierad undervisning. 

Lararen  bor  franga  en  traditionell  undervisningsform  till  ledarskap  som 

uppmuntrar, stodjer och tillhandahaller medel for att eleven ska ta kontroll over 

sitt eget larande (Elmin, 2011).

   I ledarskapet ingar motivationshojande samtal mellan larare och elev. Detta 

samtal  bygger  pa samarbete  skriver  Gislason och Lowenborg (2013).  For att 

skapa  motivation  behover  lararen  vara  intresserad  och  engagerad  i  sitt 

lyssnande for att kunna vacka inspiration och stimulera elever att prestera.

   Ledarskap ar enligt Stensmo (2008) kopplat till fem framtradande begrepp. 

Tva av dessa ar planering som utgar fran problemlosning och beslutsfattning. 

Ett annat begrepp enligt forfattaren ar kontroll da lararen bor ha kontroll over 

klassrumsbeteendet och samtidigt balansera mal, forvantningar och planer som 

skolan, larare, foraldrar och eleverna utvecklat. 

2.5 Relationen mellan elev och lärare

For att  bygga en relation kravs tillit  skriver Gislason och Lowenborg (2013). 

Relationer bygger pa att larare ges mojlighet att lara kanna sina elever men aven 

att elever far en chans att lara kanna sina larare. Forfattarna fortydligar aven att 

det  tar  tid att  bygga  en relation da barn regleras  utifran olika  anknytnings-

beteenden.  Detta  bor  larare  vara  medvetna  om  da  barns  forvantningar  pa 

relationer bygger pa olika erfarenheter och styr hur barn narmar sig den vuxne. 

Relationen mellan den vaxande individen och vuxna ar avgorande for barnet att 

kunna skapa  en egen identitet.  Darmed ar  larare,  efter  foraldrar,  viktiga  for 

barnets  utveckling  (Birnik  (1998).  Enligt  Ellmin  (2011)  har  elever  ett  battre 
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kunskapsmassigt och socialt utbyte av skolan om de erkanner, vardesatter och 

kan lita pa sina larare an de elever som har daliga relationer till  sina larare. 

Darigenom styrs elever i stor utstrackning utifran lararnas forvantningar och 

reglerar prestationer efter lararnas hoga alternativt laga forvantningar. 

   Skolverket (2013) har faststallt att elevers skolframgang avgors i vilken man 

larare lyckas satta sig in i elevers position. Darigenom kan pedagoger utforma 

en  undervisning  som  ar  baserad  pa  de  attityder,  kunskaper,  fardigheter, 

intressen och de behov som ar aktuella utifran elevernas perspektiv. 

  I Liljas  (2004) avhandling fortydligas vikten av fortroendefulla relationer i 

skolan som ar uppdelade i fyra kategorier. Inledningsvis menar forfattaren att 

fortroendefulla relationer bygger pa att larare bryr sig om sina elever och ser 

elever i olika sammanhang. I arbetsuppgifterna ingar det att bygga en relation 

till  klassen,  till  den  mindre  gruppen  men  aven  till  den  enskilda  eleven. 

Forfattaren  poangterar  att  om  larare  bryr  sig  om  eleven  sa  ges  denne  en 

mojlighet att lara sig det avsedda innehallet. Om larare ger utrymme for elevens 

kanslor och behov kan eleven i sin tur slappa sin uppmarksamhet pa det som 

stor och fokusera pa skolarbetet. 

   En annan aspekt enligt Lilja (2004) innefattar att larare lyssnar pa sina elever 

vilket innebar att larare tar hansyn till och moter hela eleven. Detta skapar en 

fortroendefull  relation  da larare  ges  en mojlighet  att  lara  kanna sina  elever. 

Relationen blir en plattform att utga fran nar elev och larare har skilda intressen 

i undervisningen.

   Den tredje aspekten handlar om att satta granser for att skapa bra relationer. 

Detta ar en balansgang mellan att stalla krav samtidigt som larare ska bibehalla 

lugnet i klassrummet.

   Slutligen diskuterar forfattaren larares mote med motstand och hur lararen 

hanterar elever som motarbetar lararen eller undervisningen.

   Wedin (2007) poangterar i sin avhandling att larararbetet karaktariseras av 

arbetet med relationer. Detta arbete pagar hela tiden, overallt och utan ett slut. 

For  att  kunna  skapa  relationer  till  gruppen,  men  aven  till  individen,  maste 

lararen enligt Wedin inforskaffa sig kunskaper om sina elever, sa som namn, 

privata intressen men aven skapa sig en bild av elevens kunskapsniva i amnet. 

Nar detta  arbete ar  genomfort kan lararen i  sin tur paborja relationsarbetet. 
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Wedin  papekar  att  relationsarbetet  ar  nagot  levande  som  kraver  arbete  och 

pagar under alla ar som lararen moter nya och gamla elever.

2.6 Lärmiljö

I laroplanen, Lgr11, beskrivs den sociala gemenskapen som ett levande forum 

som ger trygghet men aven vilja och lust att lara. Skolan har en viktig roll i att ge 

personlig  trygghet  och  starka  elevens  sjalvkansla  da  skolan  ska  skapa  bra 

betingelser for elevens bildning, tankande och kunskapsutveckling. Enligt Saljo 

(2002)  ar  den  vardagliga  interaktionen  och  det  naturliga  samspelet  den 

viktigaste  manskliga  larmiljon.  Det  ar  dar  manniskan  formas  som 

sociokulturella varelser och det ar genom samtal i  situerade sociala praktiker 

manniskan lar sig de flesta av de interaktiva fardigheter som ar nodvandiga for 

framtiden.

  Enligt  Ellmin  (2011)  bestar  larande  av  tva  delar,  dels  motet  med  ny 

information eller erfarenhet men aven upptackten av ny personlig, individuell 

mening. Larandet underlattas aven om det forankras i verkligheten. Forfattaren 

fortsatter  och  skriver  att  utveckling  och  larandet  sker  i  kommunikation  och 

samspel med andra individer och i sin miljo. Det ar i samspelet som individen 

bearbetar, forsoker forsta och kan agera utifran tidigare kunskap och darigenom 

forsoka forandra tankande och handlande sa det samstammer med den miljon 

eleven verkar i. Darmed ar situation och person tva oskiljbara enheter.

   For att skapa en trygg atmosfar for elever kravs struktur menar Gislason och 

Lowenborg  (2013)  med  tydlighet  kring  egna  mal  men  aven  organisatoriska 

aspekter sasom schema och forutsagbarhet angaende regler och rutiner. Bade 

den inre och den yttre skolmiljon ar viktiga for larande anser Ellmin (2011) och 

anvander skolmiljon som en tredje pedagog understalld foraldrar  och larare. 

Skolmiljon bor bidra till trygghet, och avkoppling. 
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3 Metod och material
Nedan  foljer  en  presentation  av  hur  materialet  har  samlats  in  liksom  en 

presentation av urvalsstrategi och val av insamlingsmetod. Kapitlet behandlar 

aven genomforandet, analysmetod och forskningsetiska aspekter.

3.1 Datainsamlingsmetod och urval

Denna studie ar en kvalitativt inspelad fokusintervju pa en elevgrupp med fyra 

elever fran en hogstadieskola i en mellanstor svensk stad. Fordelen enligt Bell 

(1995) med fokusintervjuer ar att strukturen for intervjun utformas i forvag och 

darmed  blir  analysen  lattare  att  utfora.  Studien  vilar  pa  ett  elevperspektiv 

darmed ar intervju en metod som ar lamplig for att fa tillgang till deras asikt. 

   Studien ar en oppen riktad intervju (Lantz, 2013) vilket innebar att fragorna 

till  viss del ar strukturerade och formade for att fa svar anpassat till  studien. 

Denscombe  (2012)  anvander  begreppet  semistrukturerade  intervjufragor. 

Intervjufragorna utformades utifran teman som skulle besvaras med tillhorande 

fragestallningar men det fanns en flexibilitet i och med att intervjuns riktning 

paverkades av respondenternas svar. 

   Studien utgar fran ett relationistiskt perspektiv och har darmed en fardig teori 

kring  relationen  som  grund  for  larande,  vilket  paverkade  utformningen  av 

fragorna. Fragorna ar darmed en kombination av oppna och bundna teman med 

tillhorande  foljdfragor.  I  undersokningen  eftersoktes  elevernas  asikter  men 

fragorna regleras inom de omraden studien ar begransad till. Jag valde att ha 

fler fragor an de som anvandes under intervjun for att kunna paverka riktningen 

under pagaende intervju. Studien vilar pa oppet riktade fragor (Lantz 2013) dar 

en  oppen  fraga  stalls  och  foljs  sedan  upp  inom  de  omraden  som 

intervjudeltagarna  tar  upp men aven  foljer  den  modell  studien  ar  utformad 

efter.  Darmed  kunde  samtalsdeltagarna  sjalva  paverka  vilka  foljdfragor  som 

togs upp under intervjun.

   Urvalet skedde ur ett icke-sannolikhetsurval (Denscombe. 2012) da valet av 

skola inte var slumpmassigt  i  och med att jag visste att  problematiken kring 

franvarande larare existerade pa den specifika skolan. Daremot skedde valet av 

deltagarna ur ett bekvamlighetsurval da de forsta sex eleverna som rackte upp 
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handen under det lektionstillfallet jag besokte, valdes till studien.

   Jag besokte klassen en vecka innan intervjun for att presentera mig sjalv och 

overlamna ett missivbrev som informerade deltagarna om vad som skulle ske 

under intervjun samt for att fa vardnadshavares samtycke till  deltagande. Pa 

intervjudagen  lamnade  deltagarna  in  missivbrevet  med  namnteckning. 

Missivbrevet aterfinns som bilaga 1.

   Innan besoket blev jag tilldelad en klass av ansvariga larare dar jag kunde 

presentera studien varav sex elever frivilligt erbjod sig att delta i studien. Dessa 

sex elever planerades att delas in i tva mindre grupper om tre deltagare var, for 

att skapa tillrackligt stort talutrymme. Dock intraffade ett bortfall av tva elever 

pa  intervjudagen  darmed  valde  jag  att  sla  samman  grupperna  till  en 

intervjugrupp. Bortfallet berodde pa att tva av eleverna ville avsta fran att inga i 

undersokningen. 

   De  sex  eleverna  skulle  ha  delats  in  i  tva  grupper.  Denna  uppdelningen 

baserades enbart pa deras mojlighet att enkelt fa talutrymme under intervjun. 

Undersokningen paverkades inte negativt av aspekten att det enbart var fyra 

deltagare och inte sex, heller inte av att det var en samtalsgrupp istallet for tva. 

Om studien skulle ha innefattat sex elever skulle perspektivet ha breddats och i 

sin tur kunnat ge en mer representativ bild av resultatet. Samtidigt kan en grupp 

om fyra elever skapat en trygghet i talutrymmet som kan ha paverkats negativt 

om de var farre.  Även analysarbetet kan ha paverkats om det hade varit tva 

grupper i stallet for en. Fragorna var semi-strukturerade och paverkades i hog 

grad av elevernas talriktning, detta skulle kunna ha skiljts sig i de tva grupperna 

och resultatet skulle kunna ha bade breddats men aven forstarkt resultatet. 

3.2 Konstruktion av intervjufrågor

Fragorna finns som bilaga 2.  Intervjufragorna utvecklades ur syfte att kunna 

besvara  fragestallningarna.  I  och  med  att  studien  vilar  pa  ett  relationistiskt 

perspektiv  har  denna  teori  paverkat  konstruktionen  av  fragorna  da  elev-

lararrelationen  har  en  utmarkande  roll  under  intervjun.  Jag  valde  att 

kategorisera fragorna i tre omraden med fokusering pa de tva forsta. Flera av 

fragorna tilldelades enklare foljdfragor sa som Varfor eller Hur for att forsoka fa 
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eleverna  att  vidareutveckla  tankegangar.  Nar  fragorna  var  fardigstallda 

granskades dem av en utomstaende for att kunna utveckla fragorna och anpassa 

dem till studien. 

3.3 Genomförande

Intervjun skedde i ett separat klassrum under lektionstid. Innan alla deltagare 

var pa plats gavs mojlighet att de sinsemellan kunde prata om diverse amnen 

som inte var kopplade till studien eller skolan vilket Denscombe (2012) papekar 

ar viktigt for att skapa fortroende hos medlemmarna i gruppen. Det ar viktigt att 

situationen skapar trygghet och ett lugn hos deltagarna for att  de ska kunna 

uttrycka sig oppet och naturligt.

   Nar gruppen var fulltalig och samtliga missivbrev med namnunderskrift var 

insamlade presenterade jag studiens syfte och fragestallningar. Deltagarna fick 

mojlighet att stalla fragor innan intervjun paborjades. Lantz (2013) papekar att 

det ar viktigt att skapa en tydlig ram for intervjun da deltagarna far en kansla av 

att de kan forlita sig pa intervjuarens skicklighet och ansvar for genomforandet. 

Men  aven  mojlighet  att  skapa  en  overenskommelse  mellan  intervjuare  och 

deltagare  om  upplagget.  Detta  eftersokte  jag  inledningsvis  da  jag  tydligt 

informerade eleverna om hur upplagget sag ut samt  information om syfte och 

fragestallningar. Deltagarna stallde inga fragor innan intervjun utan nagra fa 

fragor uppkom under intervjun sa  som anonymitetsprincipen exempelvis om 

studien  skulle  presenteras  pa  skolan.  Jag  valde  att  blanda  fragor  utefter 

deltagarnas svarsriktning. Darmed kunde jag med latthet forma intervjun med 

lampliga foljdfragor. 

   Eleverna  blev  informerade  om  att  undersokningen  skulle  ta  ungefar  45 

minuter  och att  de  skulle  besvara fragor  och bli  inspelade med en diktafon. 

Intervjun tog 45 minuter men det inspelade materialet var 30 minuter. Innan 

intervjun  testades  diktafonen  sa  att  inspelningen  skulle  fortlopa  utan 

problematik.  Efter  intervjun  tackade  jag  deltagarna  for  deltagande  och 

informerade dem hur de skulle komma i kontakt med uppsatsen nar den var 

bedomd och klar. 
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3.4 Analysmetod

Studien ar en kvalitativ intervjustudie och har analyserats darefter. I och med 

att  jag  utgar  fran  ett  relationistiskt  perspektiv  har  studien  paverkats  i  den 

riktningen i och med en fokusering pa fragor som behandlar elevperspektivet pa 

relationen mellan dem och deras larare.

   Intervjun  spelades  in  med  hjalp  av  lanad  diktafon  som  sedan 

grovtranskriberades for att fa det talade materialet till skriven text. Materialet 

sorterades  darefter  utifran  uppsatsens  fragestallningar  genom  menings-

koncentrering.  Meningskoncentrering  anvandes  aven  for  att  skapa  en 

uppfattning  om  hur  materialet  skulle  fordelas  i  resultatavsnittet  genom 

uppdelning  i  underkapitel.  Kvale  och  Brinkmann  (2009)  forklarar  att 

meningskoncentrerning sammanstaller  respondenternas yttranden till  kortare 

formuleringar.  Denna  analys  sker  i  flera  steg,  i  det  forsta  steget  lases  det 

transkriberade materialet flera ganger for att fa en kansla av intervjun. I nasta 

steg kartlagger de relevanta meningsenheterna som samtalsdeltagarna uttryckt 

under intervjun. Utifran dessa skapas teman, som formuleras och sammanstalls 

for att fa en overskadlig text av de centrala delarna som framkommit.

   Den forsta fragestallningen koncentrerade sig pa den sociala kontexten 

i  skolan  och  den  andra  fragestallningen  pa  elevernas  perspektiv  pa 

undervisningen.  I  sorteringen  begransades  intervjumaterialet  till  tre 

underkapitel  som  behandlade  tre  omraden.  Inledningsvis  behandlar 

resultatavsnittet elevers perspektiv pa bra undervisning, darefter delas avsnittet 

upp efter de tva fragestallningarna som beror elevers perspektiv pa forandringar 

inom  den  sociala  kontexten  samt  undervisning  nar  ordinarie  larare  ar 

franvarande. I transkriberingen har samtalsdeltagarna fatt benamningen A till 

D for att sarskilja dem lattare i resultatavsnittet, detta ar inte kopplat till kon da 

jag inte gor skillnad pa tjej eller kille utan ar enbart intresserad av deras asikt.

3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet

Validiteten ar svar att undersoka i en kvalitativ studie darmed passar begreppet 

trovardighet battre (Denscombe, 2012). I och med att det ar en liten studie finns 

det ingen triangulering for det insamlade materialet genom observationer. Jag 
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har  heller  inte  latit  respondenterna  validera  det  insamlade  resultatet  for  att 

bekrafta  att  materialet  overensstammer  med  den  information  de  lamnat. 

Daremot  utgar  arbetet  fran  faltarbete  och  empirisk  data  vilket  skapar  en 

trovardighet i att materialet ar insamlat pa ett trovardigt satt. Jag har utformat 

intervjun  efter  syfte  och  fragestallningar  och  darmed  undersokt  det  som  ar 

relevant for studien vilket ar avgorande for att skapa trovardighet.

   Fullstandig tillforlitlighet ar svar att uppna i en kvalitativ studie. Denna studie 

kan skilja  sig  fran andra skolor och andra elever  men forhoppningsvis  visar 

denna studie en bild av hur det kan se ut pa en hogstadieskola. Studien visar ett 

tankbart resultat av hur elever kan uppleva undervisning nar ordinarie larare 

som ar franvarande. Undersokningen ar aven liten i  sitt  omfang och ar bara 

utdrag fran fyra elevers asikter, det ger ingen generell uppfattning om hur det 

ser ut inom all skolverksamhet.

   Generaliserbarheten  i  studien  ar  liksom de  tva  andra  begreppen svar  att 

bekrafta da det ar en smaskalig studie och representerar inte en generell bild av 

hur  elever  uppfattar  undervisning.  Överforbarheten  (Denscombe)  ar  upp till 

studiens lasare att avgora utifran resultatets relevans och tillamplighet.

3.6 Forskningsetiska aspekter

De fyra forskningsetiska aspekterna som Vetenskapsradet (2002) har utvecklat 

ar informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Dessa fyra 

aspekter  har  fullfoljts  under  studiens  gang.  Informationskravet  har  uppnatts 

genom  presentation  av  mig  och  det  missivbrev  som  deltagare  och 

vardnadshavare har tagit del av som innefattade syfte, fragestallningar och hur 

resultatet  kommer  att  publiceras.  Samtyckeskravet  fullfoljdes  genom 

deltagarnas  frivilliga  deltagande  och  inlamning  av  missivbrev.  Deltagarna 

informerades  aven  om mojlighet  att  avbryta  sin  medverkan  i  studien  under 

intervjun. Konfidentialitetskravet inkluderas i missivbrevet dar deltagarna samt 

vardnadshavare informerades om anonymitetsaspekten under intervjun och att 

allt material kommer att raderas nar studien har publicerats pa portalen DiVA. 

Darmed  finns  studien  tillganglig  for  allmanheten  saledes  har  aven 

nyttjandekravet fullfoljts.
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4 Resultat
Nedan foljer en redogorelse av studieresultatet kategoriserat inom tre avsnitt. 

Dessa tre avsnitt  inleds  med elevers syn pa bra larare och hur undervisning 

borde  se  ut  enligt  deras  perspektiv.  Darefter  foljs  resultatavsnittet  upp  av 

tidigare  fragestallning  som  beror  den  sociala  kontexten  liksom  hur 

undervisningen forandras nar ordinarie larare ar franvarande.

   Resultatet  nedan bygger  pa  intervjumaterial  utifran  en  intervju  med fyra 

elever.  For  att  forenkla  forstaelsen  av  resultatkapitlet  har  deltagarna  fatt 

benamning A till D for att separera deras uttalanden. 

4.1 En bild av en bra lärare och undervisning

Vid  flera  tillfallen  under  intervjun  delgav  samtalsdeltagarna  sin  syn  pa  hur 

undervisningen skulle se ut i enlighet med deras onskemal. Det fanns skillnader 

mellan de fyra samtalsdeltagarna da deras behov skiljer sig sinsemellan men de 

var alla overens om att en av de viktigaste egenskaperna en larare bor besitta ar 

att visa intresse i bade undervisningen och i eleverna. De menade att det var 

viktigt  att  lararen  ar  intresserad  for  da  blir  de  sjalva  intresserade.  (Detta 

fortydligas i citat pa nedan fran en av samtalsdeltagarna.)

Har man inte en bra larare, sa da kanns det som att den inte ar intresserad och 

da blir man inte sjalv intresserad av amnet. (Elev A)

Ytterligare en elev bekraftade behovet av intresserade larare och menade att det 

ar  viktigare  att  lararen  ar  intresserad  och  kan  skapa  ett  intresse  an  denna 

innehar stora amneskunskaper. Eleven papekade aven att fakta finns att fa tag i 

var som helst men att det inte ar informationen som skapar intresse hos eleven 

utan lararen sjalv.  Darmed ar samspelet mellan larare och elev viktigt for att 

skapa en fungerande larmiljo.

   Samtliga samtalsdeltagare poangterade att det ar viktigt att ha en fungerande 

relation till sin larare framforallt da larare bor kanna sina elever och veta deras 

behov  oavsett  om  det  ar  normala  undervisningsbehov,  utmarkande  behov 

kopplat till nagon diagnos eller fysiologiska hinder. En av eleverna menade aven 
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att det ar viktigt att larare kan deras namn vilket citatet nedan visar.

Det kan vara lite jobbigt. Och sa har man en ordinarie larare, sa kommer man 

till lektionen och sa sager de fel namn varje gang.  (Elev C)

En av fragorna som stalldes under intervjun behandlade fragan om det ar viktigt 

att det finns en larare i klassrummet som ar tillganglig. Samtliga elever svarade 

att de vill ha narvarande larare i klassrummet som kan besvara fragor och har 

amneskunskaper for att hjalpa dem framat. Samtalsdeltagarna presenterade en 

bild av en narvarande larare som ar  intresserad och vill  undervisa.  Forutom 

behovet av narvarande larare i klassrummet onskade eleverna att lararna var 

utbildade, intresserade och arbetade multimodalt. Tva av eleverna poangterade 

att det fanns ett starkt behov av genomgangar pa tavlan gentemot utdelning av 

faktablad och sjalvstandigt arbete.

Jag maste ha genomgangar, det funkar inte annars. Det ar sa jag lar mig. Jag kan 

inte lara mig, har har du ett papper och sa far du lasa, jag maste ha genomgang 

pa tavlan.  (Elev B) 

...inte bara, ja ni ska jobba med det har och har kan ni leta fakta och sen, sen blir 

det bara att man sitter dar, och sa fragar man en grej, och istallet for att man gor 

en bra genomgang sa man blir intresserad... (Elev D)

De tva elevsvaren ovan visar att eleverna saknar genomgangar i undervisningen 

men framforallt  narvarande  larare  som undervisar  gentemot  att  ensam soka 

fakta och kunskap. 

4.2 Elevers syn på relationer och förändringar i den sociala 

miljön

Detta  avsnitt  behandlar  elevers  perspektiv  pa  hur  den  sociala  kontexten 

forandras nar  deras ordinarie larare ar  franvarande.  Den sociala  kontexten i 

detta fall ar miljon och hur elever beter sig i klassrummet nar ordinarie larare 

inte ar dar liksom deras syn pa hur relationen ser ut mellan dem och ordinarie 
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larare liksom dem och vikarier. 

   Aterkommande  under  intervjun  var  elevernas  instammande  kring  hur 

relationen ar avgorande for deras intresse i  undervisningen.  Under intervjun 

framkom  det  att  samtalsdeltagarna  ansag  att  de  overlag  saknade  stod  i 

undervisningen fran sina larare som ofta var sjukskrivna eller inte dar av olika 

anledningar.  (Nedan finns  ett  citat  som en av eleverna  presenterade nar  jag 

stallde fragan om det ar viktigt att ha en relation till sin larare.)

Ja men som mattelararen, ingen har en bra relation till henne och nu ar hon 

sjukskriven, sa det visar sig att man maste ju ha en bra relation. (Elev B)

En av eleverna berattade under intervjun att de alltid forsoker skapa en relation 

till  sin larare men om lararen inte vill,  sa slutar eleven i fraga, att prestera i 

klassrummet och ingenting blir gjort. Samtliga elever ansag att det ar svart att 

bygga  en  relation  med  larare  som  standigt  forsvinner  men  att  det  anda  ar 

viktigt. En av fragorna som behandlades under intervjun var vad som sker om 

elev-lararrelationen inte fungerar. Citatet nedan ar fran ett samtal mellan tre av 

eleverna som diskuterar konsekvenserna av en dalig relation.

B - Jag blir arg

A - Jag jobbar inte mycket

B - Jag blir bara arg pa lararen verkligen

C - Assa vi killar, vi drygar bara

B - Ja eller hur, retar (Elev A, B och C)

   Samtalet mellan de tre eleverna aterkommer under intervjun vid flera tillfallen 

dar de papekar hur en dalig atmosfar i klassrummet paverkar deras beteende 

gentemot  larare.  Genomgaende  poangterade  eleverna  under  samtalet  att 

relationen till lararen ar avgorande for deras beteende gentemot undervisningen 

och  larare.  Detta  ar  framforallt  kopplat  till  vikarier  och  andra  larare  som 

undervisar dem temporart eller under kortare perioder. En av eleverna menade 

att med outbildade larare som inte ar stranga, sa beter sig denne samre och inte 

gor nagot pa lektionen, vilket leder till att all kunskapsinlarning uteblir. Överlag 

instamde alla samtalsdeltagare i att den sociala miljon forandrades nar de fick 
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nya  larare  under  lektionstillfallena.  En  av  anledningarna  som  uppgavs  var 

vikariernas  oformaga att  betygsatta  eleverna  vilket  de  var  medvetna  om och 

darmed kunde de bete sig samre och arbeta mindre. Samtliga elever instamde i 

att  miljon  forandrades  till  det  negativa  nar  de  far  en  ny  larare,  men  de 

poangterade att detta inte var genomgaende hos alla elever i klassen utan detta 

skedde framforallt med de grupper i klassen som redan var frisprakiga.

A - Man tanker att man kan prata, assa inte bry sig lika mycket

B - Eller hur, jag tanker alltid sa nar det kommer en vikarie. Jag bryr mig inte 

om vi jobbar for det kanns anda som att dem inte kommer betygsatta mig, sa jag 

tanker, a det ar lugnt.

C - Jag vet inte hur det ar fran erat perspektiv som tjejer, men vi killar, vi ar typ, 

vi ar lite mer lalliga av oss

D - Vi skiter fullstandigt..  (Samtliga elever)

Samtliga elever menade att deras motivation minskar drastiskt  och de slutar 

arbeta om en ny larare presenteras vilket samtalet ovan representerar. Fragan ar 

inte kopplad till undervisning eller utbildning utan svarar enbart pa fragan om 

hur det kanns nar en ny larare kliver in i klassrummet. En av eleverna menade 

aven att det ar en skillnad i beteenden kopplat till kon och att pojkar reagerar 

annorlunda  an  tjejer.  Denne  far  varken  medhall  och  reaktion  av  de  andra 

samtalsdeltagarna pa denna fraga men beteende kopplat till kon namns vid flera 

tillfallen under intervjun. En av eleverna poangterade att killar pratar mer med 

vikarier  pa  lektionerna  an  vad  tjejer  gor.  Även  relationen  skiljde  sig  at  och 

eleven menade att killar ofta kan ha en kompisrelation till vikarier an en elev-

lararrelation. Detta skiljer sig drastiskt menade eleven mot ordinarie larare dar 

lararen skulle  krava en mer arbetsrelaterad relation med tystnad  och arbete 

vilket efterkommande citat visar.

B - Ni killar snackar ju mycket med vikarier, med X. Ni har konversationer med 

honom som att han ar med i ganget och allting sadant

Intervjuare - som en kompis?

B - Ja det blir inte samma sak. Med en larare skulle det assa va att, nej ni behover 

vara tysta och nej, det blir en annan sak.  (Intervjuare och elev B)
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En  av  fragorna  som  behandlades  under  intervjun  var  mentorskap  och 

forebilder. Studien behandlar det relationistiska perspektivet darav stallde jag 

en fraga under intervjun kring elevers syn pa forebilder.  Samtliga elever var 

overensstammande kring avsaknaden av mentorskap och poangterade tydligt 

att det inte existerade overhuvudtaget. Nedan presenteras en av elevernas syn 

pa forbilder bland vuxna pa skolan. Eleven menar att det saknas forebilder och 

skulle denne ha dem som forebilder sa skulle det likna ett hemlost liv. 

           Nej om jag skulle ha det sa skulle jag ligga ute pa gatan. (Elev C)

4.3 Förändringar i undervisningen och lärande

Detta avsnitt behandlar elevernas syn pa ordinarie larare och nya larare sa som 

vikarier och hur undervisningen paverkas utifran vem av dem som befinner sig i 

klassrummet.

   Samtalsdeltagarna  ar  alla  overens  om  att  undervisningen  forandras  nar 

ordinarie  larare  ar  franvarande.  Framst  synliggors  det  att  de  arbetar  med 

vikarier men aven att de lamnas sjalva med faktablad och ovrigt studiematerial. 

Gemensamt for  alla  samtalsdeltagare  ar  upplevelsen att  de ofta  arbetar med 

vikarier  och  ovriga  larare,  detta  pa  grund av  bland  annat  sjukskrivningar.  I 

intervjun framkom det att eleverna anda kunde ta vissa larare i forsvar nar det 

galler franvaro vilket citatet nedan demonstrerar da eleverna ansag att lararen 

hade barn och kopplade sjukskrivningen till det.

D - svenska och engelska har vi ju, men hon ar sjuk, hon har varit sjuk valdigt ofta

C - hon ocksa, men hon har ju tva barn som..

B - som ar sma

C - som gar pa dagis sa da, da blir man ju sjuk.  (Elev B, elev C och elev D)

Trots att eleverna i intervjun tog ovan namnd larare i forsvar poangterades det 

att de ofta hade vikarier nar larare var sjukskrivna och ibland hade de ingen 

larare  overhuvudtaget.  De  ansag  att  vikarier  var  vanligt  forekommande  i 

undervisningen och att det paverkade deras utbildning.
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   En av fragorna som behandlades under intervjun undersokte om eleverna 

upplevde att undervisningen forandrades nar ordinarie larare inte var pa plats. 

Samtliga elever ansag att det blev en forandring och menade att undervisningen 

uteblev  helt  eller  blev  knapphandig.  Eleverna  menade  att  undervisningen 

fallerar  nar  deras  larare  ar  franvarande.  Eleverna  ar  overens  om  att  att 

utbildning uteblir,  vilket  inte  sker nar de har   en ordinarie larare.  Ordinarie 

larare vet vad som ska goras och har material vilket vikarier inte har. De saknar 

insikt i det och kan darmed inte hjalpa de elever som behover hjalp.

   I intervjun poangterades det vid flera tillfallen att undervisningen ofta uteblev 

eller minskade nar ordinarie larare inte var narvarande. Under intervjun gav de 

exempel fran deras skolgang pa larare som slutat eller varit langtidssjukskrivna. 

En av eleverna papekade att de inte haft en fast larare pa tva ar. Citatet nedan 

visar ett samtal mellan tva elever kring sjukskrivningsproblematiken.

A - Men som pa hela 7an hade vi inte SO alls nastan, for da hade vi en annan 

SO larare. Han var ocksa sjuk hela tiden

C - Men nu ar han sjukskriven

A - Ja nu ar han sjukskriven och har varit det typ i ett halvar.  (Elev A och elev C)

Eleverna i intervjun papekade vid flera tillfallen att de har vikarier och larare i 

klassrummet  som saknar  ratt  amneskunskaper.  Eleverna  ansag att  for  att  fa 

kunskap kravs det att de sjalva tar ansvar och soker kunskap da de inte far den 

hjalp de behover. En av eleverna preciserar problemet genom citatet nedan hur 

en  matematikbok  kan  stodja  denne  i  utbildningen  nar  lararen  inte  kunde 

undervisa.

Jag kanner att jag inte lart mig sa mycket i SO amnen och sant, och typ NO, men 

i matten har jag anda lart mig for da har vi haft en mattebok. Da har jag lart mig 

genom tal, men det ar inte pa grund utav lararen.  (Elev B)

Detta konstanta byte av larare skapade en osakerhet hos eleverna kring deras 

egen utbildning och om de har tillrackliga kunskaper i jamforelse med elever pa 

andra skolor. Det fanns en radsla for att inte vara tillrackligt intelligent, att inte 

duga pa grund av bristande utbildning vilket citatet nedan visar.
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Jag tanker mer pa min utbildning, att man kanske ar mycket mer osmartare an 

alla andra, for dem kanske har lart sig mycket mer an vad vi har lart oss. (Elev B)

Under  intervjun  aterkom  denna  tanke  om  bristande  utbildning  hos  tva  av 

eleverna. De var i sin tur medvetna om att utbildningen de fatt inte var bra. En 

av dem menade att bara denne skoter betygen nu sa kommer denne att fa en 

battre utbildning pa gymnasiet. Den andra eleven raknar med att vara battre an 

sina larare om tio ar. Dessa tva uttalanden visar en medvetenhet kring deras 

pagaende utbildning och en overtygelse pa att de har en bristfallig undervisning 

men som kan kompenseras i framtiden.

   Under  intervjun  framkom  det  att  eleverna  har  en  vikarie  som  saknar 

utbildning och har vikarietjansten som ett extrajobb for att fa inkomst. Detta 

visar  att  eleverna  ar  medvetna om att  de  har  vikarier  och  annan personal  i 

klassrummet, som inte besitter kunskaper eller ett intresse av att vara i rummet 

vilket citatet nedan visar.

A - Ja vi har ju en vikarie som ar har valdigt mycket, X och han har vi i nastan 

alla amnen. Engelska, matte..

B - Och han har vi pratat med, han kan typ inte sa mycket alls. Han gor det for att 

tjana pengar. Han sa det sjalv. Han ar bara har for att tjana pengar. Han vill inte 

ens vara larare utan vill bara tjana pengar. (Elev A och elev B)

Avslutningsvis  presenterar  samtliga  elever  en bild  av  behovet  av  narvarande 

larare som ar utbildade och vill  befinna sig i  klassrummet for att  undervisa. 

Eleverna menar att det ar viktigt att lararen har en utbildning och kan sitt amne 

om de ska vara dar permanent. Med vikarier blir undervisningen bristfallig da 

de ofta bara ar i rummet men tidigt slutar att bry sig vilket paverkar den sociala 

miljon  men  framforallt  undervisningen  och  i  slutandan  utbildningen  i  sin 

helhet.
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5 Analys
I detta kapitel presenteras en analys av det som framtratt under intervjun med 

eleverna  och  redovisats  i  studiens  resultatkapitel.  I  avsnittet  har  tva  teman 

framkommit  som  foljd  av  bearbetningen  av  intervjun  och  mot  bakgrund  av 

studiens teorianknytning. 

5.1 Kunskap genom relation 

Under resultatkapitlet fortydligades det att samtalsdeltagarna har ett behov av 

bra relationer till  larare.  Det  poangterades vid flera tillfallen att  de sokte en 

relation och ansag att  relationen var avgorande for deras beteende gentemot 

klassen och undervisningen. Eleverna i studien papekade hur viktigt det ar att 

lararen ser dem och ar medveten om deras individuella behov men aven enklare 

foreteelser som att kunna deras namn. Wedin (2007) papekade liknande i sin 

studie over hur viktig basinformationen ar for att skapa en relation mellan elev 

och larare. Även Saljo (2002) menar att den vardagliga interaktionen och det 

naturliga samspelet ar de viktigaste miljoerna for inlarning.

   Behovet av att bli sedd av sin larare ar viktigt for eleverna for att skapa ett 

meningsfullt  socialt  utbyte.  Nar  detta  brister  sa  brister  aven  elevernas 

motivation. Ellmin (2011) menar att elever far ett battre kunskapsmassigt och 

socialt utbyte av skolan om larare erkanner och vardesatter sina elever. Elever 

paverkas i stor utstrackning av lararen positiva och negativa forvantningar och 

anpassar  sig  darefter.  Under  intervjun poangterade eleverna att  de  soker  en 

relation och uppmarksamhet men nar den vuxne inte engagerar sig sa slutar 

eleverna att prestera. Darmed ar det framtradande hur viktigt eleverna anser att 

elev-lararrelationen ar i forhallande till undervisning, sociala moten men aven 

for deras motivation.

   Relationen mellan elev och larare ar viktig om eleven ska bli intresserad av 

amnet  och  anda  lamnas  de  sjalva  under  lektionstillfallen  eller  lamnas  med 

vikarier. Under ett kortvarigt vikariat hinner inte den vuxne skapa en relation 

till  alla  elever.  Detta  vittnar  eleverna  om  under  intervjun  da  de  menar  att 

relationen  till  vikarier  skiljer  sig  drastiskt  fran  en  ordinarie  larare.  De  ar 

medvetna om att vikarier ofta saknar kunskap,  befogenhet att betygsatta och 
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ibland intresse av att undervisa. 

   Utifran  ett  relationistiskt  perspektiv  ar  vikarier  en  misslyckad 

undervisningsmetod  i  och  med  att  det  bygger  pa  kortvariga  relationer  och 

konstanta  byten  som  forsvarar  all  relationsbildning.  Elever  utan  vuxna 

forebilder och tillhorande relationer paverkas kunskapsmassigt och socialt. 

   I lararens arbetsuppgift utifran styrdokumenten, ingar det att forbereda eleven 

for att aktivt delta i samhallslivet liksom formedla de kunskaper som utgor den 

gemensamma referensramen i samhallet. Detta ar nagot som inte kan uppnas 

om larare inte befinner sig pa plats och aktivt arbetar utifran relationen for att 

vagleda  elever  in  i  samhallslivet.  Elever  lamnas  sjalva  med  sitt  identitets-

skapande,  kunskaps-  och  sociala  utveckling  om larare  ar  franvarande  under 

merparten av deras utbildning.

   Eleverna i intervjun poangterade tidigt hur viktig lararen ar for att skapa en 

bra kunskapsoverlamning. Larare ar kallan till  kunskap och ar avgorande for 

elevernas  motivationskraft.  Om  lararen  ar  intresserad  sa  blir  eleverna 

intresserade  menade  en  av  dem  vilket  aterigen  forstarker  behovet  av  en 

fungerande  elev  och  lararrelation.  Samtidigt  lamnas  eleverna  sjalva  med 

kunskapsinlarningen nar ordinarie larare inte undervisar. Dock visar resultatet 

hur eleverna soker en relation till larare som kunskapsformyndare och behover 

dem for att skapa kunskap. 

   Ellmin (2011) papekar hur det relationella behovet ar avgorande for elevers 

larande  da  larande  framst  handlar  om  vad  larare  och  elever  tillsammans 

astadkommer.  Darmed  ar  elever  beroende  av  en  fungerande  relation,  vilket 

eleverna upplever  att  de saknar  i  dagslaget.  Detta  paverkar  deras utbildning 

vilket synliggors i resultatet dar det fanns en oro kopplad till kvaliteten i deras 

kunskap. Eleverna var osakra pa om de hade samma kompetens som jamnariga 

pa andra skolor.  

   Genomgaende  i  denna studie  har  eleverna  poangterat  att  de  upplever  en 

avsaknad av relationer. Eleverna papekade vid flertal tillfallen att relationen ar 

viktig men att det ar svart att bygga en relation nar larare kontinuerligt byts ut. 

Darmed synliggors konsekvenserna nar relationen uteblir vid moten med bland 

annat  vikarier.  Eleverna  papekade  att  relationen  till  en  vikarie  skiljer  sig 

drastiskt  fran  relationer  till  en  ordinarie  larare  och  darmed  forandras 
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dynamiken sinsemellan.  Relationen till  vikarier  far  en starkare kompiskansla 

och  eleverna  ser  den  vuxne  som  jambordig  vilket  paverkar  den  sociala 

strukturen  i  klassrummet.  Vid avsaknad av  en auktoritar  roll  i  klassrummet 

beter sig eleverna samre gentemot undervisning och slutar ta eget ansvar, vilket 

gar  att  koppla  till  avsaknad  av  en  relationell  respekt  eller  respekt  overlag. 

Utifran det relationistiska perspektivet (Aspelin och Persson, 2011) ar relationen 

och  den  pedagogiska  relationen  viktig  for  elevens  utveckling  da  de  lar  sig  i 

samexistens  och  samverkan  da  skolan  fungerar  som  en  motesplats  och 

representant for samhallet. Nar den pedagogiska relationen inte ar representativ 

for samhallet faller ocksa elevens mojlighet till  personlig och kunskapsmassig 

utveckling.

5.2 Eget ansvar

En  annan  aspekt  som  lyftes  i  resultatavsnittet  var  elevernas  uteblivna 

kunskapsinlarning.  En  behorig  larare  pa  hogstadiet  har  en  pedagogisk 

hogskoleutbildning  och  innehar  darmed  tillforlitliga  och  relevanta 

amneskunskaper. Nar eleverna i denna studie moter en ny larare, vikarie eller 

larare  som  saknar  ratt  amneskunskaper,  misslyckas  skolan  att  ge  eleverna 

adekvat  kunskap.  Vid  flera  tillfallen  upprepade  eleverna  att  de  inte  har  en 

narvarande larare i klassrummet och att de ofta lamnas med faktauppgifter eller 

faktablad som i sin tur ska kompensera den franvarande lararens undervisning. 

Ellmin (2011) papekar att det ar viktigt att skapa en larmiljo dar eleverna kan 

tanka  sjalvstandigt,  kreativt  och  bli  engagerade  i  sitt  eget  larande,  men det 

kraver att lararen ger eleverna ratt verktyg for att sjalva engagera sig i larandet. 

Darmed  maste  lararen  vara  narvarande  och  aktivt  arbeta  med  att  motivera 

eleverna och inte lamnar dem ensamma med faktauppgifter. 

   En  av  eleverna  berattade  under  intervjun  att  sa  lange  denne  hade  en 

matematikbok  under  lektionerna  kunde  denne  tillgodose  sig  med  relevant 

kunskap trots bristande undervisning. Detta gor att eleven lamnas ensam att 

soka sin kunskap och bearbeta materialet. Lararrollen, enligt Thornberg (2006) 

bestar i att handleda och instruera eleverna att skapa miljoer for larande. Detta 

ar nagot som ingar i  varje larares arbetsuppgift och ar avgorande for elevers 
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kunskapsinlarning. Nar elever lamnas att sjalva soka sin kunskap har lararen 

frangatt sin arbetsuppgift. Eleverna i denna studie moter olika larare med olika 

utbildningar  och  amneskunskaper  men  aven  vikarier  utan  pedagogisk 

utbildning.  En  vikarie  utan  amneskompetens  kan  omojligt  undervisa  och 

handleda  elever.  Detta  kan  aven  vara  fallet  med  en  behorig  larare  med  fel 

amneskompetens.

  Eleverna i denna studie namnde vid flera tillfallen att de var oroliga for sina 

amneskunskaper och jamforde sig med jamnariga skolkamrater.  De upplevde 

att  deras  kunskaper  var  bristande  men  att  de  forhoppningsvis  kunde 

kompensera det  langre  fram i  utbildningen.  Deras  radsla  for  att  inte  inneha 

samma kunskaper som jamnariga ar en medvetenhet over att de saknar nagot, 

att de inte ar likvardiga som andra elever pa andra skolor. Eleverna ar medvetna 

om att  de  maste  ha  en  utbildning  om de  ska  kunna  ta  sig  fram i  livet  och 

samtidigt finns en social radsla av att inte na detta pa grund av att skolan inte 

tillhandahaller  en  fullgod  utbildning.  Denna  radsla  att  inte  inneha  ratt 

kompetens ar ett resultat av franvarande larare och den forsvunna tilliten till att 

lararen i  sin  arbetsroll  och mentorskap,  ska  fora eleven framat.  Tillit,  enligt 

Gislason  och  Lowenborg  (2013)  tar  tid,  men  ar  nodvandig  for  att  bygga 

relationer.

6 Diskussion
Nedan foljer  en diskussion over vald metod.  Darefter  foljer en diskussion av 

studiens  resultat  i  kontrast  till  bakgrund,  tidigare  forskning  och  forslag  pa 

framtida studier.

6.1 Metoddiskussion

Denna studie grundar sig pa en kvalitativ intervjustudie av fyra elever pa en 

hogstadieskola.  Intervjun  ar  baserad  pa  oppna  riktade  fragor  utifran  Lantz 

(2013)  benamning  eller  det  Denscombe  (2012)  kallar  semi-strukturerade 

intervjufragor. Dessa fragestallningar ar oppna i sin karaktar men regleras inom 

fardiga  teman  som  planerades  att  behandlas  under  pagaende  intervju. 

Darigenom  skulle  en  flexibilitet  finnas  i  samband  med  intervjun  da 
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samtalsdeltagarna sjalva kunde paverka innehallet inom varje samtalsamne. Jag 

valde denna typ av frageform for att kunna fa tillgang till elevernas egna asikter 

och tankar kring forandringar i den sociala miljon och undervisningen kopplat 

till franvarande larare. Om fragorna var for oppna utan reglering skulle svaren 

inte riktas mot den undersokning jag ville uppna. Samma problematik skulle ske 

om fragorna var for kontrollerade.

   Studien ar baserad pa fyra samtalsdeltagare vilket gor undersokningen liten i 

sitt omfang. Med flera elever skulle studien fa hogre trovardighet och erbjuda ett 

bredare  perspektiv  av  elevers  asikter  kring  skolan  och  tillhorande  miljo  och 

undervisning. Den ar aven baserad pa en skola, en klass och en aldergrupp. For 

att fa en bredare bild av problematiken jag valt att belysa kravs det att studien 

breddas och framforallt att undersokningen genomfors pa flera skolor. 

   Syftet var att undersoka hur undervisningen och den sociala miljon forandras 

nar  den ordinarie  lararen ar  franvarande vilket  fragestallningarna  har  utgatt 

fran.  Jag anser att jag genom mitt val av metod har lyckats erovra ett resultat 

som svarar pa syftet. 

6.2 Resultatdiskussion och slutsatser

Detta kapitel behandlar diskussionen av studiens utveckling liksom forslag pa 

framtida studier. 

   Eleverna i denna studie har tydligt poangterat hur viktig lararna ar for deras 

motivation, prestation och sjalvbild i klassrummet. Det ar tydligt hur eleverna 

soker relationer till sina larare och onskar narvarande och intresserade vuxna 

forebilder.  Detta  ar  en  onskan  som  har  utvecklats  ur  en  ensamhet  i 

utbildningen, dar eleverna saknar en regelbundenhet som ordinarie larare ska 

tillhandahalla  genom  att  narvara  och  visa  uppmarksamhet.   Genomgaende 

sokte eleverna i denna studie en relation till  sina larare och poangterade hur 

viktig relationen mellan elev och larare ar for deras larande. Detta fortydligas 

aven  i  litteraturavsnittet  som menar  att  det  relationella  ansvaret  larare  har 

gentemot  sina  elever  ar  avgorande  for  deras  motivation  och  prestation  i 

klassrummet. Samtidigt innehar larare i dagens skola en bredare arbetsroll an 

enbart  att  undervisa  vilket  styrdokumenten  bekraftar.  Larare  ska  vara 
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representanter  for  det  svenska  demokratiska  samhallet  och  darigenom  vara 

stottepelare  for  unga  manniskor  i  deras  personliga  utveckling  liksom 

kunskapsmassiga utveckling.  

   I jakten pa litteratur till bakgrundsavsnittet aterkom ett problem med ovilja 

att  diskutera  ordinarie  larare  som  ar  franvarande.  Det  saknas  forskning, 

litteratur och artiklar som lyfter diskussionen. Skolverket, lararnas tidning och 

Lararforbundet har artiklar kopplade till vikarier och bristen pa behoriga larare 

vilket ar en aterkommande diskussion i bade tidningar och i social media. I min 

stravan efter forskning och diskussion om larare som ar franvarande och hur det 

paverkar  undervisningen  och  darmed  elevers  mojlighet  till  kunskap,  saknas 

information. Jag upplever att detta ar en nagot ingen vill prata om och darmed 

sker  liknande  undersokningar  med  svarigheter  da  varken  skola,  larare  och 

ansvariga vill diskutera denna problematik. 

   Diskussionen  bor  dock  foras  da  ordinarie  larare  ar  franvarande  av  olika 

anledningar.  Elever  lamnas med outbildade vikarier,  obehoriga  och behoriga 

larare  som  saknar  ratt  amneskompetens.  Detta  paverkar  elever  da 

undervisningen ofta  frangar  planeringen  eller  uteblir  helt.  Elever  lamnas  att 

sjalva  ansvara  for  sin  utbildning  och  tillgodose  sig  med information  utifran 

faktablad eller skollitteratur.  

   Denna studie belyser ett elevperspektiv och presenterar deras perspektiv pa en 

skola,  i  min mening,  i  kris.  Vi  bor  bredda diskussionen om larararbetet  och 

fundera kring hur undervisningen forandras nar elever arbetar med vikarier och 

larare utan amneskompetens. Men framforallt bor vi fora en diskussion kring 

vad som sker nar deras ordinarie larare inte ar narvarande. Eleverna i denna 

studie har tydligt markerat att de har en bristfallig undervisning och de upplever 

att  de saknar  likvardig  kompetens  som elever  pa andra  skolor.  De anser  att 

deras utbildning ar undermalig vilket ar en tro som inte bor forekomma i skolan 

overhuvudtaget. Detta ar ett elevperspektiv som ger en bild av hur det ser ut i 

skolan utifran deras varld. 
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6.3  Forskningsfrågor och pedagogisk relevans

   Det saknas tidigare material som kan forstarka eller motsaga sig det resultat 

denna  studie  har  uppvisat  men  genom  denna  studie  har  en  problematik 

presenterats som ar befintlig i skolan och visar hur elever upplever att skolan 

ser ut nar deras larare inte ar narvarande. Det finns diskussioner om bristen pa 

behoriga larare och hur skolor plockar in vikarier, obehoriga larare och annan 

vuxen personal for att losa lararbristen men det saknas en diskussion om de 

konsekvenser som sker med elevernas sjalvbild och framforallt utbildning. 

   Vidare studier bor bredda elevperspektivet och undersoka hur utbildningen 

faktist  ser  ut  pa  skolorna  i  dagens  samhalle.  Forutom utbildning  har  denna 

studie aven visat hur unga manniskor ar i behov av starka och trygga relationer 

till  sin  omgivning.  Nar  detta  faller  sa  faller  aven  elevernas  motivation  och 

intresse. Bristen pa relationer skapar en negativ atmosfar i klassrummet vilket 

denna studie vittnar om. Det gar inte att forneka hur viktig relationer ar  for 

unga manniskors utveckling och anda saknar eleverna i denna studie relationen 

till  sina  larare.  Det  finns  ett  tomrum i  det  relationella  perspektivet  att  lyfta 

konsekvensen av franvarande larare i undervisningen men denna studie ar en 

liten byggsten i forhoppningsvis en framtida diskussion. 
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Bilaga 1, Missivbrev

Att lära utan en lärare 
En studie om elevers perspektiv på lärande och undervisning utifrån ett relationistiskt 
perspektiv

Jag heter Josefina Ryttersson och är lärarstudent på Mälardalens högskola. Detta är min 
sista termin och därmed skriver jag mitt examensarbete inom pedagogik.

I och med att ni är minderåriga behöver någon av er förälder godkänna ert deltagande i 
denna studie. Därmed behöver ni ta med detta dokument hem för underskrift och sedan 
ta med till skolan till nästa tillfälle.

Information om studien: Jag vill genomföra en gruppintervju med 2-3 elever i 2 
grupper där ni ska få svara på lite frågor och fundera kring lärande, lärare och hur vad ni 
tycker om er skolgång. Studien kommer fokusera på relationen mellan elev- lärare.

Syfte och frågeställning
Denna studie har till syfte att undersöka hur elever uppfattar att undervisningen och  
social  miljö förändras när den ordinarie läraren är frånvarande.

− Hur upplever högstadieelever att den sociala kontexten förändras när ordinarie  
lärare är frånvarande?

− Hur upplever högstadieelever att undervisning och lärande förändras när  
ordinarie lärare är frånvarande?

Jag har blivit tilldelad er som klass och genom samråd med er lärare har några elever 
valts ut för att frivilligt delta i studien. Detta kommer ske under lektionstid i separat rum 
där vi kommer genomföra intervjun. Era svar lägger grunden för min uppsats. Det är 
därför viktigt att ni tar undersökningen på allvar och gör ert bästa för att svara på 
frågorna.

Ni kommer att vara helt anonyma i studien. Stad, skolans namn eller era namn kommer 
inte att nämnas överhuvudtaget i mitt material. Jag kommer att använda ljudinspelning 
som grund för att materialinsamlingen. Detta kommer i sin tur att analyseras av mig och 
när uppsatsen har blivit godkänd kommer samtligt material att slängas.

Ert deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Ni får när som helst avbryta intervjun 
utan förklaring eller några negativa konsekvenser. Däremot är ni grunden för min 
uppsats och jag hoppas att ni vill delta och ser det som en möjlighet att få er röst hörd.

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola 
som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA.

Västerås 2015-04-13



32

Bilaga 2, Intervjufrågor

Denna studie har till syfte att undersöka hur elever uppfattar att undervisningen och  
social miljö förändras när den ordinarie läraren är frånvarande.

• Hur upplever högstadieelever att den sociala kontexten förändras när ordinarie  
lärare är frånvarande?

• Hur upplever högstadieelever att undervisning och lärande förändras när  
ordinarie lärare är frånvarande?

Lärare och lärmiljön
Hur lär ni er bäst i skolan? Vilka arbetssätt fungerar bra och vilka fungerar sämre?

Är det viktigt att ha en bra lärare? Varför är det viktigt, oviktigt?

Hur viktig är er lärare för att ni ska lära er något i skolan? Vad gör att den är viktig? 
Undervisningssätt, kunskap etc.?

Upplever ni att ni får stöd av er lärare i er undervisning? Hur märker ni det?

Känner ni er delaktiga i planeringen av er undervisning? Har ni möjlighet att påverka? 
Vad kan ni påverka? Sker det ofta eller sällan?

Hur påverkas ni som elever när det kommer in en ny lärare? Individuellt och klassen 
som helhet?

Hur känns det när det kommer in en ny lärare?

Hur ser undervisningen ut när er ordinarie lärare inte är där?

Upplever ni att undervisningen förändras? Finns det några skillnader/likheter? Hur 
förändras den?

Upplever ni att ni har en lärande relation till er vikarie? Lär ni er något? Vad brukar det  
vara?

Vad anser ni är den stora skillnaden mellan att ha en vikarie och ha er ordinarie lärare?

Är det något ni saknar i er undervisning? Något ni vill ha mer av, mindre av?

Relation
Hur skapar man en bra relation?

Är det viktigt att ha en bra relation till er lärare? Varför, varför inte?

Vad anser ni är en bra relation mellan lärare – elev? Varför?

Hur viktigt är det att er lärare känner er och vet vilka ni är? Upplever ni att er lärare 



33

känner er? Hur viktigt är det för er att känna er lärare? Varför?

Hur viktigt är det att bli sedd av lärare i skolan? Varför?
Hur viktigt är det att ha en bra relation till vikarier? Varför?

Avslutande frågor
Upplever ni att ni är nöjda med den utbildning ni fått hittills?

Är det något ni vill förändra när det handlar om er undervisning och utbildning?

Är det något ni vill tillägga?


