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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att öka vår medvetenhet om hur man som lärare arbetar med att väcka 

ett intresse hos eleven att vilja lära. Uppsatsen bygger på observationer och intervjuer av tre 

lärare på tre olika grundskolor. För att skapa oss en bakgrund har vi läst litteratur som 

relaterar till ämnet.  

 

Vi har genomfört en kvalitativ undersökning där vi hade möjlighet att ta del av lärarens egna 

kunskaper som bygger på deras erfarenheter om inlärning.  Intervjuerna utfördes med frågor i 

en samtalsliknande form och vid observationerna fick vi möjlighet att reflektera över hur 

lärarna arbetade för att väcka ett intresse.  

 

Resultatet av vår uppsats visar att lärarna utgår från att skapa en god lärandemiljö där de 

försöker anpassa undervisningen efter varje elev och på så vis väcka intresse att lära. Genom 

litteraturen, observationer och intervjuer har vi kommit fram till flera konkreta exempel på 

hur man som lärare kan arbeta för att väcka elevers intresse.  

 

I diskussionen lyfter vi fram de delar från litteraturen och resultatet som vi anser är 

betydelsefulla och som man bör vara medveten om när man arbetar med att väcka elevernas 

intresse till att lära i skolan. 

 

Nyckelord: Intresse, lärandemiljö, kommunikation, samspel, interaktion, lek, kompetens och 

arbetssätt.  
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Inledning 
Vi är tre lärarstudenter som går den sista terminen vid Örebro universitetet med inriktning 

mot de yngre åldrarna. Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi reflekterat över 

hur lärare gör för att väcka ett intresse hos eleverna att vilja lära. Detta har gjort att vi blivit 

inspirerade till att skriva om detta i vår C-uppsats. 

 

Då skolan är den största arbetsplatsen i Sverige och en verksamhet där många olika 

personligheter möts har vårt syfte med denna uppsats varit att se hur lärare i skolans tidigare 

åldrar arbetat för att väcka ett intresse hos eleven till att lära. Att som lärare ha didaktisk 

kompetens är av stor betydelse samtidigt som det gäller att vara lyhörd och kunna visa empati 

för andra. Vi anser att det är i mötet med läraren och andra elever i skolan som eleven 

utvecklas och lär. Vi har valt att se vilka olika faktorer som bidrar till att skapa en 

lärandemiljö som kan hjälpa eleven till en positiv skolgång.  

 

En lärare ska väcka intresse och individanpassa undervisningen så att alla elever når målen 

utifrån deras olika förutsättningar. Enligt läroplanen ska skolan sträva mot att alla elever 

utvecklar lust att lära.  

 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper (Lpo 94, s 

11). 

 Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga 

för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning (Lpo 94, s 

14). 

 

Det är den första tiden i skolans värld som senare kommer att ligga till grund för fortsatt 

positiv skolgång på alla sätt men också vidare ut i samhällslivet. Marie Sandell skriver i Lära 

sig kan alla – men inte på samma sätt och inte på samma dag (2004) att skolans uppdrag är 

att förbereda varje enskild elev till ett livslångt och framgångsrikt lärande vilket förutsätter att 

eleverna bibehåller lusten och intresset för att lära. Som lärare möter man elever i många olika 

situationer och med olika förutsättningar, varje människa är unik och har sin egen historia. 

Elever lär på olika sätt och enligt läroplanen ska varje elev lära efter sina egen förutsättningar 

och behov, där har pedagogen kanske sin viktigaste utmaning i sin lärarroll (Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet 1994). Vi anser att en viktig uppgift läraren har är att lägga upp 

lektionerna så att alla elever blir intresserade och förstår. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare arbetar med att skapa intresse hos elever att 

vilja lära. Därigenom vill vi få en bild av det komplexa arbete som lärare har när det gäller att 

få alla elever intresserade och att vilja lära sig i skolan. Våra frågeställningar är: 

 

Vilka faktorer och tillvägagångssätt är betydelsefulla för lärare i deras arbete med att få elever 

intresserade? 

Hur varierar och anpassar lärare undervisningen för att nå alla elever?  

 

Meningen med vår C-uppsats är att på detta sätt utveckla förståelsen kring dessa frågor samt 

få tips och idéer hur vi själva kan arbeta med detta när vi kommer ut i skolans värld. 

 

Metod 

I metoddelen kommer vi att redogöra för valet av metod. Vi kommer även att beskriva hur vi 

gått till väga i metoderna och hur vi bearbetat och analyserat den information vi fått fram. 

Inför vårt arbete med C-uppsatsen har vi läst litteratur för att få kunskap om de valda 

forskningsmetodernas fördelar och nackdelar, detta för att hitta de metoder som passar vårt 

forskningssyfte och ger det vi tror bästa resultat på våra frågeställningar. Vidare sammanfattar 

vi hur det fortsatta arbetet är upplagt. I vårt arbete har vi sökt svaren på de frågor vi ställer 

genom att läsa litteratur, observationer och intervjuer. 

 

Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att göra en kvalitativ och empirisk undersökning där vi hade möjlighet att ta del av 

lärarnas egna kunskaper som bygger på deras erfarenheter om inlärning. Som komplement till 

intervjun valde vi att observera för att med egna ögon se hur lärare arbetar med att väcka 

intresse. Målet med uppsatsen är att förstå hur man som lärare arbetar med att väcka intresset 

hos eleverna i undervisningen, därför ansåg vi att en kvalitativ intervju passade oss bäst samt 

att göra observationer för att själva skapa oss en uppfattning av hur lärarna arbetar. För att få 

en så bra bild av vårt forskningsprojekt som möjligt har vi även läst litteratur som berör 

ämnet. Vi har jämfört och diskuterat fakta men i slutänden är det ändå vår tolkning av lärares 

arbete med inlärning som vi förmedlar i vår uppsats. 
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Intervju 

Genom intervjuer önskade vi få lärarens perspektiv på hur man kan arbeta med att väcka ett 

intresse till lärande hos elever. I första hand var vi intresserade av att få förståelse för hur 

lärare resonerar kring hur hon väcker intresset hos eleven. Jan-Axel Kylén skriver i Att få svar 

(2004) att man som intervjuare kan få fram hur den intervjuade tänker och känner samt att 

man kan ställa följdfrågor för att förstå innebörden rätt. Om det skriver också Christer 

Stensmo i Vetenskapsteori och metod för lärare (2002), att intervjun är fenomenologins 

främsta datainsamlingsmetod där intervjuaren får den bästa bilden av den intervjuades 

upplevelser och erfarenheter. 

 

Forskningsfrågor bör vara öppna frågor, dvs. frågor som har omvänd ordföljd och inleds med ett 

frågeord. De deskriptiva frågorna när?, var?, hur?, vad?, vem/vilka? och den analytiska frågan 

varför? är sådana frågor. Öppna frågor har också den karaktären att de ger flera svarsmöjligheter 

(Stensmo 2002 s. 24). 

 

I intervjun strävade vi efter att gränsen mellan intervju och samtal skulle vara öppen men 

utgångspunkten var bestämda frågor med möjlighet till följdfrågor som vi sedan samtalade 

runt. Steinar Kvale skriver i Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) att en väl genomförd 

intervju kan leda till att den intervjuade får en positiv och berikande upplevelse som den kan 

ta med sig i sitt arbete som pedagog. Vår strävan med intervjuerna var att de skall vara 

positiva och berikande både för oss och för de intervjuade.  

 

För att skapa oss en bild av hur lärarna arbetar med att väcka intresse hos elever till att lära 

har vi utgått från litteraturen när vi sammanställde följande frågor till lärarna: 

• Vilken betydelse har miljön när du vill väcka intresset till att vilja lära? 

• Vilket arbetssätt använder du till att vilja lära? 

• Vilken betydelse har lärarens kompetens? 

• När intresset inte väcks, hur arbetar du med dessa elever? 

 

Vi använde oss av bandspelare vid intervjuerna för att kunna gå tillbaka och lyssna på de svar 

vi fått och för att använda som underlag när vi gemensamt diskuterade resultatet, men även 

för att göra intervjun mer avslappnad och inte vara oroliga för att vi missat något i 

intervjusamtalet. Trots det använde vi oss även av anteckningar som en form av extra stöd till 

intervjun, som vi sedan tillsammans jämförde, reflekterade över och sammanställde. 
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Observation 

Som komplement till intervjun med lärare för de yngre åldrarna har vi använt oss av 

observation för att se den sociala miljö som elever och lärare arbetar i. Janet Ruane (2006) 

skriver att en av de stora uppgifterna i observationen är att beskriva den sociala miljön man 

befinner sig i. Vi tror att observationer är bra för att tydligt kunna se hur lärarna i praktiken 

utformar och organiserar undervisningen för att nå alla elever. 

 

Genom observation fick vi en möjlighet att reflektera över intervjuerna och dessutom 

personliga intryck. Alla forskningsmetoder bygger på observationer säger Kylén (2004) men 

att man använder alla sina sinnen när man observerar. Vi upplevde vid observationerna att vi 

kände av atmosfären och stämningen i klassrummet på ett sätt som vi inte fått om vi inte varit 

närvarande. Under observationerna satt vi tysta och endast iakttog det som utspelade sig i 

klassrummen och kunde på så sätt aktivera våra sinnen att ta in allt som hände. Stensmo 

(2002) säger att en viktig del är att observatören är socialt kompetent, har empati, kan inta 

andras perspektiv, ha lätt att ta kontakt, kunna flyta in i den miljö som man studerar, vara 

nyfiken men även vara lagom påstridig.  

 

Knut Halvorsen (1992) skriver i boken Samhällsvetenskaplig metod att det krävs lång träning 

i att observera och registrera för att man ska kunna konstatera vad man observerat efteråt. Då 

tiden var knapp i kursen var det viktigt att vi innan observationen var på det klara med vad vi 

skulle titta på när vi väl var på fältet och att vi alla var fokuserade samt samspelta på vår 

uppgift. Utifrån vår forskningsfråga, som är hur man som lärare väcker ett intresse att vilja 

lära, så var vårt mål att se hur läraren i mötet med eleverna fick dem intresserade av 

undervisningen samt även vilken betydelse miljön har för en god inlärning.  

 

Vid observationerna deltog vi alla tre så att vi sedan kunde jämföra och diskutera våra 

reflektioner. Observatörer kan försöka förstå samband, se vad beteenden leder till och jämföra 

med det som är önskvärt säger Kylén (2004). Vidare säger han att om man är flera personer 

som observerar samma händelse får man olika beskrivningar av vad man sett samt att man 

diskuterar det, alla ser och tolkar olika beroende på vad vi har för individuella förutsättningar.  

Genom att lägga intervjun efter observationen fick vi större förståelse av hur läraren arbetade 

med att väcka ett intresse hos samtliga elever och vi såg sambandet mellan det läraren sa i 

intervjun och det vi såg i observation. Detta ledde till nya följdfrågor och svar på vår 
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frågeställning. Även i sammanställningen av observationen reflekterade vi tillsammans över 

det vi sett. 

 

Litteraturgenomgång 

För att få en bild av hur läraren arbetar med att väcka ett intresse till inlärning har vi läst sådan 

litteratur som vi ansåg berörde lärarnas arbete med att väcka intresse till att lära hos eleverna. 

Detta har vi gjort genom att söka via bibliotekets katalog samt via Libris sökmotor på 

nyckelord som passade vårt syfte, se sammanfattningen sidan 1. Vi har valt att ta ut sådana 

delar som författarna skriver om vilka vi anser är relevanta för vår undersökning om lärarens 

arbete med att väcka elevernas intresse att lära. I styrdokumenten har vi valt ut delar som är 

betydelsefulla för lärarna att förhålla sig till i elevens kunskapsinhämtande. 

 

Urval 

Vår avsikt med undersökningen är att ta del av hur lärare arbetar med barns intresse för att 

lära. Vid tog kontakt med tre lärare som vi sedan tidigare hade kontakt med. I god tid tog vi 

kontakt med de utvalda lärarna och frågade om de kunde tänka sig medverka i vår studie. Vi 

informerade om syftet med vår uppsats samt förtydligade att deras medverkan var viktig för 

vår undersökning. Efter att ha tagit kontakt med lärarna och fått ett muntligt löfte till intervjun 

och observationen skickade vi ett informationsbrev (bilaga 1) där vi berättade lite om vårt 

syfte med uppsatsen samt våra huvudfrågor så att lärarna hade tid att reflektera över dem 

(bilaga 2). Detta för att få lärarna att förstå hur viktig deras roll i vår uppgift är, hur viktigt det 

är för oss att ta del av deras tankar och åsikter för att kunna fullfölja uppgiften samt att alla 

intervjuade är och förblir anonyma. 

 

Etik 

Staffan Larsson skriver i sin artikel Om kvalitet i kvalitativa studier (1993) om det etiska 

värdet i forskningen. Han menar att vi kommer de människor vi observerar nära och då är det 

viktigt att tänka på att inte kränka deras integritet. Detta kan vi göra genom att låta dem vara 

anonyma, inte nämna deras arbetsplats eller den ort de arbetar på. I Kvalitativa intervjuer av 

Jan Trost (2005) menar även han att den intervjuade har rätt till sin integritet och värdighet, 

inte bara vid intervjun och arbetes gång utan även när det gäller förvaring av materialet. De 
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lärare som deltog i vår studie kommer att vara anonyma vilket vi informerade lärarna om i det 

brev som vi skickat till dem före vårt möte samt vid intervjun. 

 

Arbetets disposition 

I kommande bakgrund har vi gjort en litteraturgenomgång för att skapa oss en bild av vad 

olika författare lyfter fram i lärarens arbete med att väcka intresset hos elever att vilja lära. I 

slutet av varje avsnitt har vi gjort en kort sammanfattning av innehållet. I resultatdelen 

behandlar vi fakta vi fått fram via intervjuerna och observationerna var för sig men sedan 

genom att jämföra eventuella likheter och olikheter som vi uppfattat i lärarnas arbete med att 

väcka intresse. Under diskussionsdelen reflekterar vi över resultatdelen och sätter den i 

förbindelse med litteraturen men även med våra egna tankar och erfarenheter. Slutligen i vår 

sammanfattning sammanställer vi kort de olika delarna i vårt arbete. 

 

Bakgrund 

I vårt arbete som blivande lärare har vi styrdokument med riktlinjer och mål att förhålla oss 

till. Enligt läroplanen ska skolan sträva mot att varje elev utvecklar nyfikenhet, lust att lära 

och utvecklar lärandet efter egen förmåga (Lpo 94). Som lärare har man många elever och det 

är ett komplext arbete att se deras olikheter och behov för att ge dem förutsättning att bli 

intresserade av att söka och förankra kunskap. Som grund för våra observationer och 

intervjuer med tre lärare har vi läst litteratur som vi ansåg var relevant för att öka vår 

medvetenhet till hur man väcker elevernas intresse till att lära. I slutet av varje del i 

litteraturgenomgången har vi valt att sammanfatta de slutsatser vi drar av författarnas texter 

och som är väsentliga för oss i relation till vårt syfte och vår frågeställning. Vi har valt att 

använda oss av den benämningen författarna använder sig av i sina texter när det gäller barn 

och elever samt lärare och pedagog.  

 

Vad säger styrdokumenten om läraruppdraget?  

All utbildning i landet ska enligt skollagen vara likvärdig, men detta innebär inte att 

undervisningen gestaltas lika över hela landet eller att fördelning av skolans resurser ska vara 

lika utan hänsyn måste tas till alla elevers förutsättningar och behov. De elever som har 

svårigheter att nå målen har skolan ett särskilt ansvar för. Läraren ska i undervisningen utgå 
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från vad eleverna har för bakgrund och tidigare kunskaper samt främja deras fortsatta lärande 

och kunskapsutveckling, anpassat efter vad varje elev har för förutsättningar och behov. 

Eleven ska känna trygghet och visa respekt i samspel med andra samt kunna arbeta på egen 

hand men också tillsammans med andra. Eleven ska få goda kunskaper i de olika 

ämnesområdena så att de är förberedda för livet. I skolan ska man arbeta för att varje elev 

utvecklar nyfikenhet, lust att lära, sitt eget sätt att lära men även tro på att det de gör är bra. 

(Lpo 94). 

 

Skolan skall bidra till elevers harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära 

skall utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera 

och integrera kunskaper i sina olika former (Lpo 94, s 14). 

 

Vidare säger läroplanen (1994) att kunskap kan uttryckas på många olika sätt som fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet och att dessa har ett samspel med varandra. Eleverna 

ska ges möjlighet till att nå dessa genom olika uttrycksformer och känslor som drama, dans, 

skapande i bild, text och form.  

 

Den sociala gemenskap som skolan strävar efter ska ge eleven trygghet samt vilja och lust att 

lära, de ska utvecklas och känna växandets glädje, känna tillfredställelse när de gör framsteg 

och övervinner svårigheter. Läroplanen säger vidare att eleverna ska få möjlighet att ta egna 

initiativ, arbeta självständigt och lösa problem vilket i sin tur leder till att eleverna känner 

tilltro till sin egen förmåga.  

 

I Hans Dahlgrens (1990) analys av vad kunskap är enligt läroplanen, har han lyft fram två 

viktiga saker. För det första menar han att kunskap inte är samma sak som ”ihågkommen 

fakta ur böcker” och för det andra att skolans mål inte bara handlar om boklig bildning, utan 

berör hela personens utveckling. Han skriver vidare att det är en livslång process att tillägna 

sig kunskap som skolan endast har del av en kort tid av individens tid.  

 

Sammanfattning 

Med läroplanen som utgångspunkt i lärararbetet ser vi lärarens skyldighet att utforma 

undervisningen så att alla elever blir intresserade, tar till sig kunskap och kan utvecklas som 

person. Läraren kan inte bara förvänta sig att elever ska inhämta kunskap genom att ge 

arbetsuppgifter utan det krävs mer tanke och planering från läraren för att utforma 
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undervisningen så att kunskapen sätts i ett sammanhang som blir meningsfullt för eleven och 

som den kan relatera till. 

 

Lärarens arbete  

Tomas Englund (1992) skriver att det är viktigare att utveckla didiktisk kompetens än att 

sträva efter professionalism. Han uttrycker viss oro för att den professionelle läraren utvecklas 

till en ”fullärd” person som alltid vet vilket innehåll som ska väljas, hur man ska göra och 

som har den professionella auktoriteten att vidmakthålla detta. Medan den didaktiskt 

kompetente läraren hela tiden är prövande, mottaglig för olika vägar samt medveten och 

kunnig om konsekvenserna i de val den gör.  Som didaktiskt kompetent lärare ser man att 

klassrummets kommunikation är så mycket mer än förmedling av ämnesteori och 

vetenskaplig kunskap.  

 

Kjell Granström & Charlotte Einarsson (1995) menar att det finns forskning som säger att 

ramar, förväntningar och traditioner ständigt tycks begränsa lärarens ambitioner och 

möjligheter vad de gäller klassrumsarbete, men inte hur de ska kunna undvika alla fallgropar 

och besvärligheter. Vidare menar Kjell Granström (2007) menar att det finns en speciell 

synvinkel av lärarens pedagogiska uppgift, det vill säga att vara arbetsledare för elever i deras 

arbete med att skaffa sig kunskap, förmågor och värderingar. Det betyder att som lärare måste 

man ha flera olika roller, två av dessa kallas ledarskap och lärarskap. Inom lärarskapet ska 

läraren ha kunskap inom ämnena och kunna förmedla dem. Inom ledarskapet betyder det att 

man ska välja praktiska metoder för arbetet så att samspelet mellan alla elever fungerar på 

bästa sätt. Dessa förklaringar är inte utförliga skildringar över vad ledarskap och lärarskap 

innebär men en indikation om vad rollerna innehåller. ”Professionellt ledarskap i klassrummet 

bygger på att man vet vad man gör!” (Granström 2007, s 30). 

 

Sammanfattning 

Syftet med detta avsnitt är att framhålla lärarens didaktiska kompetens då vi ser betydelsen av 

denna i vårt arbete. Vi menar att en didaktisk kompetent lärare inte är begränsad i sina 

möjligheter när det gäller att få elever intresserade och att den är medveten varför den gör de 

val den gör och undviker att hamna i traditionella undervisningsmetoder. Genom att våga 

prova nya arbetssätt och olika vägar till kunskap blir undervisningen varierande och därmed 

lättare att nå ut till alla elever.  
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Pedagogiskt tillvägagångssätt 

Leken 

I Ingrid Carlgrens bok Miljöer för lärande (1999) skriver Birgitta Davidsson hur betydelsefull 

möjligheten till lek är för barns lärandeprocess. I leken orienterar sig barnen i tillvaron, 

reflekterar över den och utvecklar sin medvetenhet om världen.  Som exempel tar Davidsson 

upp när barnen leker affär, där de kopplar sina erfarenheter i vardagshändelser. Genom detta 

får man se barnens förståelse för vad en affär är, hur den fungerar och lösningar av 

matematiska problem. Barnen lär av och tillsammans med varandra, men även av läraren som 

deltar i diskussioner, konstruerar matematiska problem och utmanar barnens tankar. Vidare 

skriver hon att enligt Vygotskij är leken den viktigaste formen av lärande för barn, en social 

praktik där deras tänkande utvecklas. I leken får barnen möjlighet att skapa nya betydelser och 

innebörder hos händelser och företeelser.  

 

Rigmor Lindö skriver i boken Det gränslösa språkrummet (2002) att enligt Rasmussen har 

det forskats mycket om leken och forskare är ense om att leken är viktig för barnet i förskolan 

som kunskapslyft. Nu när 6-åringarna har blivit integrerade i grundskolan bör leken vara ett 

pedagogiskt inslag för barnen under deras första år i skolan då forskare menar att leken idag 

har betydelse för barnets mångsidiga framsteg. Carlgren (1999) skriver att mycket av arbetet i 

skolan handlar om att inhämta kunskaper som eleverna inte är motiverade för. Därför är det 

viktigt att läraren ger eleverna sammanhang, motivation och lust att lära. Hon menar att man 

genom att ”baka in” uppgifter i lekar och spel kan man få dem mer intresserade. Enligt Lindö 

(2002) menar Winnicott att leken och skapandet befinner sig i ett område som upplevs vara 

mellan det inre och det yttre, där är leken en ”brobyggare” som sätter samman vår inre 

personliga föreställande värld och den yttre opersonliga sanningen mellan dröm och vardag. 

Detta gränsöverstigande område framkallar samband mellan fantasi och verklighet, mellan 

dröm och vardag. Ann Ahlberg (2001) skriver om att barn som får relatera till sin egen 

verklighet i undervisningen lättare kan ta till sig det som sker och eventuellt kan då lusten till 

fortsatt lärande öka. Att eleverna får tala, räkna, rita och skriva i olika problemsituationer som 

uppstår hjälper dem att stärkas i sin utveckling 

 

Dahlgren (1990) menar att barn skapar sig erfarenheter genom kroppsliga aktiviteter som till 

exempel utforska, experimentera och leka. Grunderna i begreppsbildning skapar sig barn 

genom dessa upplevelser. Lindö (2002) säger att det finns många olika inlärningsstilar hos 
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barn och det är viktigt att pedagogerna uppmärksammar dem och planerar lärandemiljön efter 

varje elev så den får information introducerad för sig på bästa sätt. Ser man på sex- och 

sjuåringar behöver de lokaler där det finns möjlighet att uttrycka sig genom till exempel 

drama och rytmik vilket gynnar deras sätt att kommunicera med tal- kropps och skriftspråket.  

 

Undervisning 

Dahlgren (1990) skriver om ”mental uppvärmning” vilket betyder att innan man påbörjar ett 

nytt ämnesområde ska man låta eleverna få upplevelser inom detta, genom till exempel dikter, 

film eller tankekartor med mera. Stor betydelse för kunskapsarbetet är föreinställningen och 

förväntningar om vad som ska komma, där läraren kan väcka nyfikenhet och intresset hos 

eleverna när de till exempel ska introducera ett nytt område.  

 

Stor del av undervisningen sker vanligast genom genomgång med hela klassen som följs av 

enskilt arbete medan läraren går runt till dem som behöver hjälp skriver Carlgren (1999). Hos 

många lärare finns en strävan att förändra skolarbetet till något som är på riktigt och har 

betydelse i något sammanhang eller för någon. Carlgren (1999) tar som exempel att äldre 

elever gör matematiksagor som elever i yngre årskurser arbetar med, genom detta får eleverna 

en annan betydelse av matematik, istället för att de enbart ska öva dem på sig själva. En form 

som blir vanligare i skolan är att eleverna gör sina egna arbetshäften om till exempel 

landskap, djur, kroppen och så vidare. Att arbeta på detta sätt liknar aktivitetspedagogik och 

kan upplevas meningsfullt för eleverna. Det finns dock en fara att eleverna flyttar texten 

direkt från faktaböckerna i stället för att förhålla sig och se mening i texter (Carlgren 1999). 

 

Grupparbete 

Granström & Einarsson (1995) skriver att när man arbetar med grupparbete i skolan ska de ge 

en positiv erfarenhet av inlärning hos eleverna, därför är det viktigt att träna på hur man 

arbetar i grupp framför allt med att gemensamt utforska arbetsuppgiften, planera hur den ska 

lösas och fördela arbetet. Det är av stor betydelse, säger Ahlberg (2001), att läraren kan leda 

sina elever rätt och få dem att förstå det som sker i undervisningen. Om en elev känner att den 

inte förstår som de andra eleverna och upplever att den hela tiden misslyckas kan detta leda 

till att det låser sig för eleven och att lusten till att lära försvinner och att den känslan kan följa 

med upp i hela skolgången och senare i vuxenlivet. Pia Williams, Sonja Sheridan & Ingrid 

Pramling Samuelsson (2000) säger att det i studier visat sig att de barn som får samarbeta med 



 13 

andra barn gynnas i undervisningen. De lär av varandra och lär sig samarbeta i grupp, 

samtidigt som läraren får mer tid över för de barn som behöver mer hjälp. 

  

Sammanfattning 

Syftet med detta avsnitt är att betona lekens betydelse för barns lärande och att barnen genom 

leken kan relatera det som sker i undervisningen till sin egen värld och tillsammans med andra 

lösa olika problem. Vi menar att leken, när man arbetar med barn i yngre åldrar, är att sätta ett 

samband mellan barnens föreställningar och verklighet, detta bidrar till att man kan fånga 

elevernas intresse. Då elever har olika sätt att lära sig på är det viktigt att man som lärare är 

medveten om hur man presenterar och lägger upp undervisningen, för att nå ut till alla på ett 

sätt som passar dem på bästa sätt. Att väcka förväntningar och nyfikenhet av vad som ska 

komma ökar intresset hos eleven. Vi framhåller även vikten av att eleverna får vara med och 

skapa sitt eget material så att de kan känna sig delaktiga i sin utbildning vilket leder till att de 

blir mer motiverade. Vi vill även lyfta fram vilken betydelse samarbetet har i undervisningen 

då eleverna lär av och med varandra. 

 

Kommunikationen och samspelets betydelse 

Kommunikationen 

Carlgren (1999) skriver om de kollektiva samtalen som sker i klassrumsundervisningen, vilket 

ofta börjar med att läraren ställer en fråga som besvaras av en elev varefter läraren värderar 

svaret. När läraren introducerar ett område med en genomgång kan den engagera eleverna 

genom att ställa frågor och svar. Frågorna kan vara sådana att läraren väntar sig ett svar från 

eleverna som de kan bygga vidare sin genomgång på, frågor där eleverna får gissa sig till 

svaret. Läraren ger sedan det rätta svaret eller bygger vidare på elevernas tankar. Att 

kommunikationen i klassrummet styrs mest av läraren menar även Granström & Einarsson 

(1995), ofta har eleverna ett begränsat utrymme att komma med inlägg. Det framgår ofta i 

lärarens sätt att ställa frågor vad och hur läraren vill att eleven ska svara på frågan. De menar 

att läraren ofta har ett tidspressat undervisningspass där möjligheten för eleven till eftertanke 

och att ställa frågor inte ges tillräckligt utrymme. Granström (2007) menar att variationen ser 

olika ut från lärare till lärare om hur och i vilken grad eleverna involveras att ta ansvar i 

arbetet. Det finns lärare som tar alla beslut själv om vad som ska arbetas med och när, medan 

andra lärare involverar eleverna i planeringen av arbetet och eleverna får ta ansvaret för 

tillvägagångssättet. 
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Olga Dysthe (1996) hänvisar till Bakhtin som menar att en huvudsaklig synvinkel på dialogen 

är att all uppfattning är aktiv och gemensam, ”vi” finner innebörden tillsammans. Förståelse 

och respons befinner sig i en kommunikativ relation till varandra, därför utvecklas lärandet 

vidare ur ett dialogiskt samspel och utbyte med varandra. Hon anser att kunskap inte kommer 

av sig själv eller från lärare till eleven, utan i samspelet mellan individer byggs kunskaper 

upp. För att eleverna ska kunna ta till sig kunskap är det viktigt att undervisningen bygger på 

socialt samspel (interaktion), detta hjälper eleverna att ta till sig delar av andra människors 

strukturer. Dysthe ser det flerstämmiga och dialogiska klassrummet som en nödvändighet för 

att få kunskap samt lära sig tänka på egen hand, men också för att det är idealet för hur det ska 

fungera i samhället. Mötet mellan pedagogen och barnet ser inte likadant ut som mellan barn 

och föräldrar, mellan vänner och så vidare, då relationerna är av annorlunda karaktär. 

 

Samspel 

Williams m.fl. (2000) teori i Barns samlärande – en forskningsöversikt (2000) handlar om hur 

viktigt samspelet med andra är för barnens inlärning. De har tittat på olika teoretikers syn på 

samarbete mellan barn och samspelets betydelse för lärandet. Fokus är på vad som händer hos 

enskilda barn och mellan barn när de lär av varandra. Samspelet och kommunikationen är den 

centrala länken för lärandet. Författarna hänvisar till Roger Säljö (2000) som menar att språk 

och tänkande är samma sak då språket styr tänkandet för det är där vi lär oss att uppleva 

världen (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson 2000). De refererar även till Piaget som 

menar att varför samarbetet mellan barn är så viktigt då barn talar samma språk och förstår 

varandra lättare, samtidigt som ett samarbete dessutom bidrar till att de får sätta sig in i andras 

perspektiv och lära tillsammans med sina vänner. Det är viktigt för pedagogen att visa på att 

alla upplever saker och ting olika och att hon tar tillvara på den tillgången. Granström & 

Einarsson (1995) menar att för eleverna betyder varje samspel med läraren också en signal om 

elevens egenvärde, det är därför viktigt att man tänker på hur man bemöter och svarar 

eleven. Jenny Gren (1994) anser att om mötet mellan pedagog och barn ska vara givande får 

det inte vara enkelspårigt. Utan vilja måste finnas samt en öppenhet för samspel mellan dem 

bägge för att barnet ska kunna inhämta kunskap, denna process bör dock vila i en trygg 

relation. Fortsättningsvis säger författaren att i mötet ska man förutsätta att barnet har sina 

individuella behov, känslor samt motiv och att möta dessa med empatisk medkänsla. Det är 

nödvändigt att dialogen fungerar för att barnet ska utvecklas.  Där bör pedagogen visa barnet 

respekt och utgå från värderingarna som finns hos barnet. För att kunna möta barnet där den 
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befinner sig, och därefter kunna ledsaga barnet fram, ska man väva in de kunskaper och 

erfarenheter barnet har i pedagogens bemötande och därför är dialogen viktig för barns 

utveckling. Även bekänna att barnet ger pedagogen kunskap som vidare medverkar till att 

man som pedagog utvecklas.  

 

Gren (1994) menar att det är pedagogen som har ansvar för att samarbetet mellan hem och 

skola fungerar. Informationen ska vara tydlig till föräldrarna om vilka mål verksamheten har 

och hur man tillsammans kan hjälpa barnen nå dem. Det är av stor vikt att pedagogen är tydlig 

när hon informerar om sitt kompetensområde och var gränslinjerna ligger för sitt yrke. 

Samspelet mellan lärare och föräldrar är viktigt för att barnen ska må bra och kunna ta till sig 

den omsorg, fostran och kunskap som skolan har att ge. Huvudansvaret för 

kunskapsutvecklingen ligger hos skolan. Den personliga fostran samt vårdnaden ligger i 

hemmet med stöd från skolan, vilket även nämns i Lpo 94. Gren (1994) poängterar vikten av 

att barnen känner att föräldrarna respekteras och att det finns en kommunikation mellan 

pedagogerna och föräldrarna för det leder till barnens bästa. Även om de inte har samma 

uppfattningar måste man kunna lyssna, uppvisa ödmjukhet och inte vara prestigefull, för att 

föräldern ska uppleva trygghet i kommunikationen. Ändamålet är att vara aktiv för barnets 

skull och inte att man ska gilla alla föräldrar. Möts föräldrarna med respekt visar det sig att vi 

många gånger får positiv respons som leder till att man kan ta tillvara på deras resurser.  

 

Sammanfattning 

Syftet med detta avsnitt är att betona kommunikationens betydelse för eleverna och det 

samspel de har tillsammans med andra. Kommunikation och samspel är två begrepp som 

tillsammans är en central länk för lärande då de genom detta lär av varandra. Vi har med detta 

i vår uppsats då vi anser att utan kommunikation finns inget samspel och utan samspel kan 

man inte lära av varandra, vilket är en viktig del i skolan. Pedagogens bemötande är en annan 

viktig del när det gäller att möta eleven där den befinner sig och ta tillvara på de kunskaper 

som redan finns hos eleven. Ett bra fungerande samspel leder enligt vår mening till att elever 

får inta andras perspektiv och utbyta erfarenheter med andra i sin omgivning. I 

kommunikationen gör man eleverna delaktiga i undervisningen då man tar del av elevernas 

erfarenheter och egna tankar. Genom att läraren har en bra relation med föräldrarna kan ett 

samarbete dem emellan ge eleven den bästa förutsättningen för en lyckad skolgång. Varför vi 

valt att ta med föräldrarna i vårt arbete med att väcka elevers intresse är att vi menar då deras 

syn på skolan avspeglar sig i barnet.  
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Lärarens kompetens 

Englund (1992) menar, som nämnts tidigare, att man bör sträva efter att utveckla didaktiska 

kompetenta lärare före professionalism. Han menar att den didaktiske läraren är öppen, 

prövande, mottaglig för andra idéer och tankar. Den didaktiske ser mer än att bara lära ut 

kunskap, utan här ses kommunikationen som ett viktigt redskap i att nå kunskap, både mellan 

elev-elev och mellan elev-lärare. Detta för att förstå innehållet i undervisningen på ett bättre 

sätt. Även Williams m.fl. (2000) samt Granström & Einarsson (1995) menar att 

kommunikationen är en betydande del i inlärningen då de tar upp att samspelet i skolan är 

viktigt för att nå kunskap. Ahlberg (2001) skriver också om att läraren bör ha didaktisk 

kompetens, kunskaper i ämnet och empati för andra människor vilket betyder mycket för 

eleverna. Det är lärarna som ska lotsa eleverna till kunskap och hjälpa dem över svårighet 

samt stödja de elever som behöver mer hjälp i undervisningen. För att möta elevers olika 

behov måste läraren ha didaktisk medvetenhet, samt kunna ”förmedla och förankra de 

grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på” (Ann Ahlberg 2001, s 68). Staffan 

Selander skriver i Ann-Kristin Boströms och Birgitta Lidholts antologi (2006) att läraren ska 

ha både stor kunskap om sitt ämne samt om den värld eleverna befinner sig i och utgå från det 

när den på bästa sätt ska lära ut. Men det gäller även att läraren har en viss finkänslighet och 

timing för att få fram det bästa ur situationen. Om detta saknas finns det en risk att det blir 

oordning och otrivsel bland eleverna. 

 

John Steinberg (2004) menar att det är stor skillnad på världens bästa fröken mot andra lärare 

för att hon är noggrann när hon planerar valet av metod och undervisningssätt. Hon är 

medveten om att hennes uppdrag inte bara innefattar att lära ut kunskap, benämningar och att 

öva sina förmågor utan också innebär att främja initiativförmågan, ansvarstagande, 

självkontrollen och nyfikenhet. Hon ska lära eleverna hur de ska göra för att nå inlärningen 

samt inspirera barnens lust till att lära och på så vis stärker och motiverar hon elevernas 

intresse till att söka kunskap.   

 

Det är viktigt att läraren har den kompetensen som gör att hon eller han kan skapa motivation 

hos varje elev till lusten att vilja lära, tänka och få eleven att utvecklas från de kunskaper och 

erfarenheter som redan finns menar även Sandell (2004). Att man som lärare kan möta varje 

enskild elev där just den eleven befinner för tillfället. Gren (1994) menar att betydelsefulla 

begrepp att vara bekant med i vårt förhållningssätt mot barnen är identitetsutveckling, 
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socialisation och kompetensutveckling. Hon menar vidare att det är i mötet med andra som 

barnets identitet utformas. Kärlek, empati och respekt är viktigt att barnet möts av för att 

utvecklas positivt i denna synpunkt. Det är en grundförutsättning för att kunna utvecklas och 

växa som människa är att känna trygghet, då kan man tro på sig själv och känna att man 

duger. En positiv förstärkning är viktig för barnens självkänsla då barnen vågar prova sig fram 

även om resultatet inte alltid blir rätt. Gren (1994) säger vidare att det är viktigt att se barnet 

för den det är, detta ligger till grund för barnets identitetsutveckling. När pedagogen visar sitt 

äkta intresse för barnet är det lättare för barnet att upptäcka att ”detta är jag” och att barnet 

känner att ”jag duger som jag är”, än om barnet växer upp i en omgivning där det ständigt 

värderas.    Det är inte bara språket som är talande utan också bekräftelser genom en blick, ett 

leende, en klapp. Förhållningssättet till barnet måste vara kärleksfullt och personligt men inte 

privat. Pedagogens egna behov får inte påverka hur den bemöter barnet, detta är något 

pedagogen måste träna och utveckla sig i menar Gren (1994). Att ha empati för barnens 

upplevelser så att de blir bemötta i sin upplevelse, blir sedd och förstådd bidrar till att barnets 

självkänsla stärks och barnet utvecklas. Barnet är i enormt behov av inkännande. Pedagogens 

empatiska förmåga formas också av omfattningen av vilken självkänsla och trygghet den har i 

sin yrkesroll. Möter pedagogen barnet med kärlek läggs grunden för barnets trygghet i 

relationen till andra barn och pedagogen. Då vågar barnet visa mer vad de känner och tänker 

med detta växer barnets kunskaper och färdigheter. Gren (1994) beskriver den professionella 

läraren på detta sätt: 

  

• en gedigen kunskap i pedagogik, metodik, psykologi och social omsorg, 

• en kunskap i och vilja att arbeta enligt berörda lagars och riktlinjers mål och värden, i 

samverkan med barnets föräldrar, 

• en medveten människosyn, i samklang med de värden som prioriteras i berörda lagar och 

riktlinjer, 

• ett visst mått av självkännedom, och en medvetenhet om sig själv som redskapet i arbetet, 

• ett medvetet tydligt förhållningssätt till barn och föräldrar präglat av kärlek, empati och respekt. 

Ett förhållningssätt i samklang med lagens och riktlinjernas etiska värden och  

• en vilja till ett etiskt tänkande. (Gren 1994, sid. 220) 

 

En viktig förutsättning för att pedagogerna i barnomsorgen och skola ska kunna stimulera en 

positiv utveckling är att pedagogen alltid möter barnet med respekt. ”Ett barn som inte möts 

av respekt kan inte respektera sig själv. Ett barn som inte lär sig respektera sig själv kan inte 

respektera andra” (Gren 1994, s. 157).  
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Sammanfattning  

Syftet med detta avsnitt är att betona att området kompetens är väldigt brett och innehåller 

många viktiga aspekter som vi anser är av stor betydelse för en väl fungerande inlärningsmiljö 

som väcker ett intresse till att vilja lära.  Detta avsnitt tar upp hur viktig lärarens kompetens är 

för eleverna för att kunna motivera dem i sitt lärande och kunna forma undervisningen så den 

är anpassad till alla elevers olikheter och att möta dem där de är. Lika viktigt som att ha 

ämneskompetens är det att ha empati och kunna känna av, ta fram det bästa och ta fram det 

positiva ur alla situationer. Man nämner även hur viktigt det är att pedagogerna visar ett äkta 

intresse för barnet och möter dem med respekt hjälper dem att stärka deras självkänsla.  

 

Miljöns betydelse 

Klassrumsmiljö 

Dahlgren (1990) menar att om eleven inte mår bra till exempel av sjukdom, oroad av 

bekymmer, problem utanför skolan, inte har bra relation med andra elever eller läraren så 

kommer eleven få svårt att tillägna sig kunskapsarbete och uppleva arbetspassen i skolan som 

betungande. Han menar vidare att arbetspassen ska vara rimligt betungande, varvade med 

avkoppling och att den fysiska miljön ska vara tilltalande och funktionell. Genom att arbeta 

för bra relationer i klassen kan man bygga upp det idealiska tillståndet med en stressfri miljö. 

 

Williams m.fl. (2000) menar att i det sociokulturella perspektivet sker lärandet i samspelet 

med andra människor i olika situationer. Det krävs ett bra fungerande klassrumsklimat och 

respekt för andras kunskap för att alla ska känna att de lär sig lära efter sin egen förmåga. 

Enligt det sociokulturella perspektivet är det viktigt att barnen är delaktiga och kan utveckla 

en positiv bild av sitt eget lärande. Som pedagog måste man skapa förutsättningar för barnen 

att på bästa sätt söka kunskap tillsammans. Det är viktigt att skapa en miljö runt barnen där 

alla är delaktiga, känner gemenskap och vågar stå för sina åsikter. Det förhållningssätt som 

pedagogen har är av stor betydelse för hur barns samarbete utvecklas. Det är viktigt att 

pedagogen visar på att alla har olika sätt att uppleva något och att det är positivt med olikheter 

samt möjligheter att bredda sin egen kunskap. Författarna hänvisar till Bruner som menar att 

det är lärarens uppgift att organisera och möjliggöra en pedagogisk miljö i klassrummet så att 

eleverna hjälper varandra, efter sin egen förmåga och utifrån ett ömsesidigt samspel. De 

refererar även till Lokensgard Hoel som säger att om barnen ska kunna utveckla ett positivt 

samspel med andra måste miljön i skolan vara både stöttande och uppmuntrande. Vidare 
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menar hon att lärandemiljöns betydelse och den sociala miljön ligger till grund för kunskaper, 

personlig utveckling och gruppen eller klassens förmåga att bygga upp samt bevara den, men 

det gäller även att kunna utveckla sina tankemönster vidare och rätta sig efter nya krav från 

omgivningen eller klassen. Lärandemiljön kan dock påverkas av olika faktorer som till 

exempel samspelet, kommunikationen, lärarens arbetssätt och ledarstil samt relationerna 

mellan de inblandade. Hon betonar också att om barnet befinner sig i en positiv miljö 

förväntar man sig att det ska göra sitt bästa både när det gäller intellektuellt och socialt, då 

barnet mår bra i en miljö med en öppen kommunikation och där konflikter reds ut på ett 

positivt sätt. Genom att det är ett positivt klimat lär sig eleven visa sina känslor, vågar ta 

initiativ, vara kreativ och lär sig inlevelse och förståelse, vilket även Gren (1994) framhåller. 

En negativ miljö däremot kännetecknas av att det finns försök till övertalning, att man får 

försvara sina egna åsikter samt av kritik, säger Lokensgard Hoel (Williams m.fl. 2000). 

 

Kullberg säger i Williams m.fl. bok (2000) att barn blir säkra, positiva, engagerade och 

delaktiga i sitt eget lärande när de respekteras som bärare av sin egen kunskap, detta stärker 

dem i deras lärare. För att de ska få en god själuppfattning i lärandeprocessen är det viktigt 

med en positiv attityd.  

 

I en fallstudie av Williams m.fl. (2000) beskriver författarna två olika elevers första möten 

med respektive skola. Den ena eleven, en pojke, möts vid skolstarten av en klassrumsmiljö 

där eleverna sitter en och en i rader och med en kateder allra längst fram. På tavlan längst 

fram i klassrummet har läraren skrivet upp regler vad som gäller för eleverna och läraren vill 

inte att eleverna samarbetar eller hjälper varandra, utan de ska arbeta i tysthet. Har de frågor 

ska de räcka upp handen så läraren kan hjälpa till enskilt. Pojken som från förskolan är van att 

samarbeta med andra för att komma fram till lösningar har inte en chans i klassrummet att 

vidareutveckla sina kunskaper vilket leder till att han fortfarande efter ett halvår i skolan har 

fullt upp med att förstå hur läraren lägger upp sin undervisning och hur han i sin tur ska 

förhålla sig till det som sker. För den andra eleven, en flicka, ser det helt annorlunda ut. I 

flickans klass är alla elever placerade i bänkar så de kan ha ögonkontakt med alla och läraren 

förflyttar sig mellan barnen genom att flytta sin stol. Läraren vill att alla elever ska ha god 

kontakt med alla i klassen och kunna samarbeta tillsammans, därför varierar hon innehållet 

och formen på undervisningen. De kunskaper flickan har med sig från förskolan tas tillvara av 

läraren som uppmuntrar henne till att fortsätta utvecklas, vilket flickan i lugn och ro kan göra 

då hon känner sig trygg med lärarens arbetssätt.  
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Lars Truedson (1994) skriver i sin forskningsrapport att man genom observationer och 

intervjuer kommit fram till att en meningsfull inlärning skapas då läraren är flexibel och tar 

tillvara på elevernas intressen. En god lärare fångar upp elevernas idéer och det som sker i 

elevernas omgivning och utnyttjar det i undervisningen. En av lärarna i Truedsons 

undersökning vill att eleverna ska känna att det är de som har ansvaret och lär sig för sin egen 

skull, inte för lärarens, och att eleverna genom samarbete får undersöka och ta reda på de 

fakta de behöver. På så sätt tar man tillvara på elevernas upptäckarglädje och nyfikenhet. En 

annan av lärarna i forskningsrapporten säger att eleverna i klassen ska ta ansvar, arbeta i sin 

egen takt men att det ska vara sammanhållning i klassen och det är lärarens uppgift att skapa 

de rätta förutsättningarna. 

 

Lindö (2002) skriver vilken betydelse klassrummet utseende har, och hur det speglar 

pedagogernas synsätt till elevernas lärande. Idag finner man ofta förskolor och 

fritidsverksamheter i samma lokaler som skolan och miljön där har blivit mer lik den som 

finns i hemmen, med till exempel myshörnor, bokhyllor med böcker för eleverna samt viss 

köksutrustning. Det är av stor vikt för elevernas kunskaps- och personlighetsutveckling att 

både den fysiska- och psykiska miljön är bra. När man besöker ett klassrum märker man att 

många lärare satt upp alfabetet på väggarna eller att det på skåp och lådor finns etiketter där 

det står vad som finns där i. Tanken med detta är att eleverna ska få upp ögonen på hur 

skriftspråket kan användas och väcka en nyfikenhet hos eleven som just börjat skolan till att 

läsa och skriva.   

 

Skolgårdsmiljö 

Steinberg (2004) skriver om att skolgårdar inte brukar vara speciellt inspirerande att se på för 

den vuxne men oavsett det fungerar de flesta tillfredsställande för barnen som ofta brukar 

hitta på något att göra. Samtidigt är det tråkigt att eleverna inte ges möjlighet till stimulans, 

omväxlande och attraktivare miljö. Skolgården är skolan utseende utåt och det man ser först. 

Då miljön har stor påverkan på vårt mentala och fysiologiska tillstånd upplever många att 

tråkiga skolgårdar gör sitt till i hela skolans tråkighet. Steinberg (2004) menar att varför 

många ungdomar tycker skolan är tråkig kan bero på att det första de ser av skolan på 

morgonen ger ett dåligt intryck.  
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Sammanfattning 

Syftet med avsnittet är att framhålla att den fysiska och psykiska miljön spelar en stor roll för 

att elever ska må bra och utvecklas i skolan. Klassrumsmiljön är viktig för att eleverna ska 

känna gemenskap, våga stå för sina åsikter och att känna trygghet. Det i sin tur leder till 

samspel mellan eleverna och genom detta samspel lär eleverna av varandra. I en positiv miljö 

lär sig eleven visa känslor, ta initiativ, vara kreativ och lära sig förstå andras perspektiv. 

Elever ska våga stå för sina åsikter och inte ständigt behöva försvara dem eller ta kritik för sitt 

handlande. I de delar vi lyfter från litteraturen framkommer det vilken viktig del miljön har i 

elevernas inlärning. Fallstudien av klassrumsmiljön visar på hur viktig miljön är för att eleven 

ska kunna känna sig trygg och kunna utvecklas i klassrummet. En god miljö och lärarens 

förhållningssätt samt hur läraren anpassar sin undervisning är av stor betydelse, då eleven får 

arbeta på det sätt som den bäst når kunskap. Vår övertygelse är att en bra miljö i sin tur leder 

till en positiv inlärning. 

 

Resultat 

Målet med vår undersökning är att se hur lärare varierar och anpassar undervisningen för att 

nå ut till alla elever samt att se vilka faktorer som är betydelsefulla i att väcka intresset hos 

eleverna till att vilja lära. Vi presenterar kort de tre lärarna som vi har intervjuat och 

observerat, detta för att få en ingång till vår undersökning. De tre lärarna vi besökt skiljer sig i 

våra ögon sett från många av de lärare vi mött i andra sammanhang, till exempel vfu, vad det 

gäller medvetenheten i att variera undervisningen för att väcka alla elevers intresse.  I 

resultatet av observationen redovisar vi hur vi upplevde att de olika lärarna agerade i 

klassrumssituationen utifrån vår forskningsfråga, detta genom en övergripande beskrivning 

om hur undervisningen i klassrummen såg ut. Vi har valt att redovisa resultaten av intervjun 

genom att återge parallella sammanfattningar av de olika lärarnas svar fråga för fråga.  Till 

sist i detta kapitel sammanfattar vi observationer och intervjuer. 

 

Beskrivning av de tre lärarna. 

Lärare A är 1-7 lärare med inriktning svenska och samhällsorienterade ämnen och har arbetat 

fjorton år som lärare.  Just nu har hon en årskurs 1 med tjugo elever. Läraren arbetar 

tillsammans med en fritidspedagog och båda arbetar 80 procent. 
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Lärare B har arbetat som förskollärare sedan 1985 men började inom skolan 1992, först som 

förskollärare men som lärare sedan 1996. Hon blev färdig lärare 2004 och har matematik och 

svenska som inriktning mot de yngre åldrarna (årskurs 1-5) men har endast arbetat upp till 

årskurs 3. Just nu har hon en årskurs 3 tillsammans med en resurs och klassen består av 

sjutton elever. 

 

Lärare C är en 1-7 lärare med inriktning svenska och samhällsorienterade ämnen. Hon har 

även tjugo poäng i kreativmatematik. Hon har arbetat som lärare sen 2000 och hela tiden haft 

årskurs1-3. Nu har hon en årskurs 3 med sjutton elever och i klassen finns även en personlig 

assistent.  

 

Resultat av observationerna 

Vi har valt att redovisa resultatet av observationerna i den ordning de utspelade sig under 

dagen, sedan jämför vi lärarnas arbetssätt med varandra. Under observationerna satt vi tysta 

och antecknade sådant som var relevant för vår undersökning. Vi anser att det är viktigt att 

framhålla att lärarna gav oss förklaringar under observationerna på varför de använde olika 

arbetssätt. 

 

Gemensamt för alla lärarnas klassrum var att elevernas alster fanns väl synliga i klassrummen 

samt att alfabet och olika matematiska formler fanns på väggarna. Eleverna hade egna lådor 

och hyllor i klassrummen där de förvarade sitt arbetsmaterial och borden var placerade så att 

barnen satt i grupper och arbetade. Lärare B hade placerat flickorna vid vissa bord och 

pojkarna vid andra medan lärare A och C hade blandat flickor och pojkar. Samtliga klassrum 

var hemtrevliga med gardiner och blommor i fönstren och inrett för att få en trivsam miljö. 

All typ av litteratur och annat arbetsmaterial som till exempel laborativt material, färgpennor, 

papper, saxar och lim fanns tillgängligt för eleverna. Hos lärare A och C fanns soffor i 

klassrummet där eleverna kan sitta och arbeta men hos lärare B fanns möjligheten till att sätta 

sig i soffan utanför klassrummet. Hos lärare A fanns en matta där samlingar ägde rum men 

som eleverna även fick utnyttja när de arbetade och hos lärare B hade de en plats på golvet 

där de hade sin samling. Lärare A och B delade in klassen i två grupper vid vissa tillfällen 

medan hos lärare C arbetade eleverna i helklass under vår observation. 
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Vi observerade att de tre lärarna hade olika metoder för att påkalla uppmärksamhet av 

eleverna. Detta genom att klappa en ramsa med händerna som eleverna svarade på, tystna och 

vänta in eleverna samt invänta ögonkontakt. I stora drag var det en bra och lugn miljö i alla 

klassrummen där eleverna lyssnade på läraren och visade ett intresse för det som pågick. Visst 

hände det att någon eller några elever tappade koncentrationen och pratade lite vid sidan av 

eller rörde sig lite. Vid ett observationstillfälle var det en elev som hade svårt att sitta stilla 

och låta de andra eleverna arbeta i fred, läraren lät eleven vara en stund då det inte var allt för 

störande. Då eleven inte hittade tillbaka till koncentrationen ledde hon tillbaka eleven in i 

arbetet genom att sitta bredvid och tala med eleven. Vid ett tillfälle var en elev så störande för 

övriga elever att läraren fick ta med sig eleven in i ett avgränsat rum för ett enskilt samtal. 

Vad som sades där inne kan vi inte uttala oss om då vi inte var närvarande, men efter den 

pratstunden satte sig eleven på sin plats och började så småningom arbeta. Lärarna gick runt 

till eleverna och känslan vi fick var att de har en bra relation till eleverna och att alla blir 

sedda. Vi såg att lärare A och B hade morgonsamling tillsammans med eleverna på mattan då 

de bland annat pratade om vad som skulle hända under dagen, där fanns hela tiden en dialog 

mellan lärare och elever. Genom hela dagen såg vi att de lockar eleverna med att förvandla 

undervisningen till en form av lek och att det är leken som inspirerar dem att förmedla sin 

kunskap. Till exempel blandade lärare A in sagofiguren Pippi Långstrump och hennes apa 

Herr Nilsson när hon undervisade om klockan för att väcka intresse. Eleverna fick vidare 

spela klockdomino i grupper för att lära sig klockan under tiden som läraren gick runt till alla 

elever för att se hur det gick för dem och hjälpte dem vid behov. Då de var två pedagoger i 

klassen delade de på eleverna så det blev två mindre grupper. Vi upplevde att läraren vill att 

alla ska vara med och att få synas då hon riktade sin uppmärksamhet mot var och en. Läraren 

hade ordningsregler som hon påminde eleverna om när det blev för pratigt eller för rörigt. 

Hon hade många saker i luften samtidigt men hon behöll lugnet och tog en sak i taget. Hon 

väntade in tystnaden vid några tillfällen, sa vid ett tillfälle åt en elev att ”gör du det, har du 

gjort ditt val” och det förstod han, hon var noga med att påpeka detta. Anledningen till att hon 

sa till eleven berodde på att eleven mest vandrat runt i klassrummet vilket bidrog till att det 

blev lite oroligt över lag. Läraren hade ett otroligt tålamod med eleven men sa samtidigt till 

eleven vid upprepade tillfällen vilket gav resultat för en kort stund. Slutligen hade eleven nått 

gränsen för vad läraren accepterade och det var då hon ställde ultimatum varpå eleven 

bättrade sig. Vi upplevde att läraren var mycket förstående för elevernas behov som till 

exempel av rörelse och av att få en stund för sig själv. Vid vårt besök fanns en elev som var 

ledsen och grät till och från hela förmiddagen. Läraren var lite extra nära eleven under 
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morgonen men måste samtidigt få igång de andra eleverna i deras arbete. Men vi kunde se hur 

hon hela tiden återkom till eleven och även tog sig en stund att sitta med den i soffan och sen 

lät eleven sitta en stund för sig själv i ett grupprum. Kanske var det precis vad eleven 

behövde, för senare är den tillbaka i gruppen och var glad och skrattar. Vi kunde se att en elev 

hade väldigt svårt att klara av att sitta för länge och att eleven hade ett behov av att röra sig 

lite mer än många andra av kamraterna. Samtidigt som eleven hade dessa svårigheter syntes 

det väl att han också hade ett behov att sitta väldigt nära läraren i samlingarna vilket hon lät 

honom göra.   

 

Lärare A och B använde sig av ”mjukisdjur” för att eleverna skulle lockas till att läsa och 

skriva. Detta genom att en elev i taget får ta med sig djuret hem där de sedan skrev ned i en 

bok, själva eller tillsammans med en förälder, vad de hade gjort tillsammans. Detta 

redovisades sedan för klassen och boken fanns tillgänglig i klassrummet så den som vill 

kunde läsa. Vi upplevde att alla tre lärarna var noga med att alla elever skulle få synas, regler 

skulle följas och de var konsekventa i sina yrkesroller. 

 

Lärare B valde att läsa en bok medan barnen satt kvar i ringen efter samlingen på morgonen. 

Fortfarande i ringen klappade läraren och eleverna ramsor som var till för att träna 

multiplikationstabellen. Genom rörelserna kopplade läraren sen vidare in på kroppen som var 

arbetstemat just då. Lärare använde här leken i sin undervisning då eleverna gjorde grimaser 

åt varandra för att förstå ansiktets muskulatur, hon gjorde detta till något lustfyllt och roligt 

men vi förstod att det fanns en tanke bakom. Eleverna fick sedan se en film om kroppen, men 

innan läraren startade filmen väntade hon in tystnaden och berättade vad filmen skulle handla 

om. Eleverna satt koncentrerade genom hela filmen och efteråt pratade de om filmens handlig. 

Läraren hade utarbetat olika nivåer åt eleverna i deras arbete, detta för att alla skulle känna att 

de klarade uppgifterna. Hon gick runt för att se att alla eleverna fått hjälp och om det var 

någon som behövde extra stöd i sitt arbete samt läste för dem som hade det svårt, här kom den 

individanpassade undervisningen tydligt fram. Då temat var kroppen lät läraren eleverna 

prova limbo som en del i momentet, där de använde sina kroppar och det blev som en lek. 

Eleverna samlade material från allt de hade arbetat med samt en beskrivning om hur det gick i 

limbon och klistrade in det i sin temabok. Eleverna arbetade och det var alldeles tyst omkring 

oss. Resursläraren tog med sig några elever till ett annat arbetsrum där de läste tillsammans i 

mindre grupp. Några av eleverna påkallade mer uppmärksamhet och hjälp än andra elever 

men läraren var noga med att alla elever skulle få den hjälp de behövde. Läraren hade skrivit 
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upp de olika arbetsmomenten på tavlan för att det skulle vara tydligt vad alla skulle göra samt 

att eleverna själva skulle tänka till innan de bad om hjälp. Som avslutning på dagen samlades 

klassen på golvet och där delade läraren ut brev till de flesta elever som deras kompisar hade 

skrivit och lagt i deras egen brevlåda. Till sist sjöng de en avslutnings visa som bland annat 

innehöll vad som skulle ske nästa dag. 

 

Vi upplevde att alla de tre lärarna var tydliga när de gick igenom vad eleverna skulle göra 

innan de började varje lektion och frågade om alla förstått instruktionerna.  

  

Hos lärare C kom vi till klassen efter lunch för att observera. Efter rasten när eleverna hade 

satt sig på sina platser hade läraren en diskussion med eleverna om de regler som gällde under 

rasterna, som i detta fall vad som gällde på isbanan. Därefter plockade hon fram 

matematikboken och förklarade för eleverna hur de skulle arbeta med ett korsord som fanns i 

boken, detta genom att visa på tavlan hur man fyllde i. Barnen arbetade och om de behövde 

hjälp skrev de upp sitt namn på tavlan så läraren såg vems tur det var att få hjälp och under 

hela arbetspasset var det lugnt i klassrummet. När läraren såg namnet på tavlan gick hon och 

hjälpte eleven som stod på tur varpå hon strök namnet. Hon använde sig av ett system för att 

eleverna skulle tänka innan de bad om hjälp, och det såg ut så här: först tänk efter, sedan läs 

uppgiften en gång till, och till sist fråga en kompis.  Läraren bröt en matematiklektion som 

hon av erfarenhet visste blev för lång och jobbig för eleverna genom att göra ett experiment. 

Eleverna delades in i fyra grupper och en grupp fick använda sig av miniräknare, en av 

hundrarutor, en av leksakspengar och en grupp av huvudräkning. När resultatet var klart 

förklarade läraren att det hon ville visa var att alla räknesätt är lika effektiva samt att få 

eleverna att räkna under mer leksamma former.  I klassen fanns ett par elever med svårigheter 

varav en hade personlig assistent. Eleven deltog i undervisningen efter sina förutsättningar, på 

genomgångar samt under vissa lektionstimmar, men arbetade ofta med den personliga 

assistenten i ett angränsande rum. I rummet fanns arbetsmaterial som var anpassat för att 

underlätta elevens inlärning. När eleverna kom in efter en kort rast skulle de arbeta två och 

två, läraren bildade grupper genom att dra namnlappar och ingen klagade eller reagerade utan 

alla elever accepterar den de fick arbeta med. Som introduktion dramatiserade läraren själv 

hur de kunde gå tillväga. Eleverna arbetade genom att diskutera, skriva och sedan spela upp 

sitt resultat inför klassen. Alla barn gjorde detta och läraren stöttade dem och uppmuntrade 

alla, även de som inte var riktigt klara med sin uppgift. En elev upplevde vi osäker vid 

redovisningen och vill inte ha en framträdande roll, han stod på sidan av sin kamrat som 
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skötte pratet. Dagen hos lärare C avslutades med att man sjöng en avslutningssång 

tillsammans. Lärarens attityd var hela tiden positiv och detta avspeglade sig även bland 

eleverna som hade ett fint sätt mot varandra. 

 

Vi upplevde att lärarnas pedagogiska kompetens ledde till att de möter alla elever utifrån varje 

enskild individ och att eleverna känner att de betyder något. Lärarnas empatiska förmåga 

gjorde att klassrummet kändes som en trygg och harmonisk arbetsmiljö. Lärarna var lyhörda 

och hade en förmåga att känna in situationerna i klassrummet. Eleverna kände tillit till dem 

och det syns att lärarna var trygga i sina yrkesroller. Man kunde se att det fanns en positiv 

respekt för läraren hos eleverna samt att det fanns en positiv inställning hos lärarna. Dessa 

kompetensområden uttryckte alla lärarna men de gav uttryck för dem på lite olika sätt.  

 

Resultat av intervjuerna 

Vid intervjuerna hade vi fyra huvudfrågor som vi ville diskutera med lärarna. Vi har valt att 

redovisa resultatet av intervjuerna utifrån dessa frågor genom att framföra en lärare i taget. 

Slutligen sammanfattar vi resultatet av intervjuerna.   

Vilken betydelse har miljön när du vill väcka intresset till att vilja lära? 

Läraren A varierar miljön så att den ska vara spännande, effektfull och skapa nyfikenhet, hon 

har även bordsplaceringar där barnen får byta platser. Läraren menar att det ska vara 

inspirerande med färger och att det ska vara en ”mysig” miljö där var sak har sin plats. Hon 

får idéer till sin undervisning från kurser, olika föreläsningar och kollegor. Hon säger att 

relationen mellan eleverna är väldigt viktig för att eleverna ska tordas prata. Även relationen 

mellan elev och lärare är viktig för att läraren ska kunna nå fram till alla och på så vis lära 

känna alla elever. Det är betydelsefullt att eleverna kan arbeta ostört men det skulle behövas 

lite mer utrymme där den möjligheten finns. Läraren menar att det är lättare att nå alla barnen 

i små grupper därför utnyttjar hon och fritidspedagogen möjligheten att dela in klassen i två 

grupper så ofta de kan. Hon betonar att klasstorleken inte är det egentliga problemet utan vad 

det finns för behov hos eleverna, om klassen är på en jämn nivå krävs inte så mycket 

individuell handledning.  

 

Läraren B anser att det är av stor vikt att det är en lugn och trygg miljö i skolan för att 

eleverna ska trivas och må bra. Hon menar att det är en förutsättning för att de ska nå kunskap 



 27 

på ett positivt sätt. Hon menar att om eleverna lättare ska nå kunskap är det viktigt med en 

trivsam miljö. Även den sociala biten anser hon är viktig i elevernas utveckling i skolan. 

Läraren menar att mår eleverna bra så går det också bra i skolan. Eleverna ska inte känna sig 

utstötta och ensamma i skolan och för att förhindra att någon elev mår dåligt på något vis 

stämmer skolan av med enkäter som eleverna får fylla i med jämna mellanrum. För att 

eleverna ska känna att de får vara med och bestämma och känna delaktighet i skolan har hon 

gjort ett medvetet val när det gäller placeringen av eleverna i klassrummet. Genom elevernas 

önskemål har hon placerat flickorna och pojkarna vid egna bord. Även denna lärare utnyttjar 

möjligheten att dela klassen vid de tillfällen hon har möjlighet till, detta för att de elever som 

har det lite svårare än andra eleverna ska få det stöd de behöver för att utvecklas. Genom att 

man delar klassen så får läraren mer tid för varje enskild elev och kan då lättare sätta sig in i 

hur det går för dem. Det finns några elever i klassen som har specifika svårigheter som till 

exempel med att läsa och skriva. För att de ska utvecklas får de olika typer av stöd för detta, 

bland annat får de gå till en specialpedagog för att träna sin förmåga att läsa och skriva.  För 

att eleverna ska känna sig delaktiga i skolan anser läraren att det är viktigt att deras alster och 

annat de har tillverkat ska synas i klassrummet, detta för att visa vad de gjort. Undervisningen 

individanpassar hon så att det ska bli bra för varje elev genom att de lär in på olika sätt och att 

de ligger på olika nivåer i sina kunskaper, därför delar läraren ofta in klassen i grupper där de 

får arbeta med uppgifter som är anpassande efter dem. Likaså ger hon vid vissa tillfällen 

eleverna olika läxor för att alla elever ska få den utmaning de behöver för att utvecklas. För 

att eleverna ska kunna skapa ett intresse och nå kunskap är det viktigt att undervisningen är 

lustfylld och rolig, annars menar hon att det är svårt att nå ut till eleverna. Därför använder 

hon sig av en varierande undervisningsform som lek, drama och film. Även utemiljön är 

betydelsefull för eleverna. Läraren menar att det är på rasterna det ofta sker konflikter och 

andra företeelser och då är det viktigt att eleverna känner att de kan berätta för en vuxen vad 

som har hänt.  Är det en trygg miljö så ger detta trygga elever som vågar prata om problem 

som uppstått.  

 

Även lärare C anser att miljön är viktig, har man ett trevligt klassrum får man trevliga barn är 

hennes erfarenhet. Genom att elevernas alster finns synliga runt om i klassrummet och det 

finns blommor i fönstren, gör att det blir hemtrevligt och eleverna blir lockade till saker. 

Läraren vill att det ska finnas många böcker tillgängliga och synliga som lockar, vilket leder 

till att eleverna blir inspirerade till läsning. För lärare C är relationen mellan eleverna viktig 

och hon menar att hon ”hugger in” direkt på olika attityder som suckar och blickar. Med 
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”hugger in” menar hon att hon att hon tar tag i det som sker på en gång innan det hinner 

utvecklas till något mer och allvarligare. Detta är något som de i klassen har arbetat mycket 

med redan sedan årskurs ett, till exempel hur man känner sig om man blir illa behandlad eller 

tilltalad på ett nedlåtande sätt. Läraren menar att om hon inte har en väl fungerande relation 

till eleverna gör de inte sitt bästa, att ställa krav på någon man inte har en relation till blir inte 

bra. Att ha en positiv attityd gör att eleverna känner att det är kul att vara i skolan och hon 

arbetar med att få fram det positiva hos alla elever. Om det uppstår konflikter vill hon att de 

ska vara ärliga i sitt sätt mot varandra och att det ska finnas en ärlighet bakom när en elev ber 

om förlåtelse, ”Barnen ska bara inte säga förlåt utan göra förlåt”.  Hon menar att det är för 

lätt att bara säga förlåt utan att egentligen mena det. 

 

Vid det första utvecklingssamtalet läraren hade med eleven erbjöd hon sig att komma hem till 

familjen för att få en inblick i deras värld på hemmaplan. Detta för att kunna finna något att 

relatera till senare om eleven skulle stöta på motgångar och som läraren då skulle kunna 

utnyttja på ett positivt sätt.  Läraren säger att storleken på klassen har betydelse, just nu har 

hon en liten klass med elever som är jämna kunskapsmässigt och detta gör att det blir en 

lugnare miljö vilket i sin tur leder till att hon kan arbeta i helklass men ändå räcka till för alla 

elever. Hon tycker det är viktigt att eleverna bidrar med egna idéer i undervisningen för att 

känna lust och intresse att lära. 

 

Vilket arbetssätt använder du för att eleverna ska vilja lära? 

Lärare A tar hänsyn till eleverna, hon använder sig mycket av leken då hon tycker att den är 

ett bra sätt att integrera undervisningen. Genom att låta eleverna prova och delta i leken så får 

man med dem i undervisningen på ett lekfullt sätt. Hon försöker variera undervisningen men 

vill att eleverna får läsa, skriva och räkna varje dag. Läraren bestämmer själv vilket material 

hon vill använda sig av och har fått många tips från Skolforum i Stockholm. Tyvärr kände 

läraren att tiden var något som var ofta hindrade henne från det hon ville göra. Då en lärare 

aldrig vet i början av dagen hur den kommer utvecklas, vad som kommer att påverka 

undervisningen kan de bli så att de får prioritera och att vissa delar av det läraren har tänkt att 

göra får stå åt sidan. Samtidigt vet hon med sig att hon gör så gott hon kan och sätter eleverna 

i första rummet och att hon inte kan göra mer. Men det känns sorligt att höra att tiden är det 

som skapar motstånd och försvårar arbetet som läraren innerst inne vill åstadkomma.  
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Lärare B använder sig av läroböcker men även av annat material i sin undervisning. 

Läroböckerna är mer som ett stöd för henne, men hon menar att många elever tycker om att 

arbeta med läroböckerna. Hon använder sig även av en temabok som eleverna skapat själva 

som handlar om till exempel kroppen. Vidare poängterar hon att det ska finnas böcker av 

olika slag tillgängligt för eleverna att ta till när de vill läsa i klassrummet. För att eleverna ska 

lära på bästa sätt är det viktigt att de förstår att det finns ett sammanhang i undervisningen. En 

betydelsefull del i arbetssättet är leken, även då eleverna blir äldre är leken viktig i 

undervisningen. ”Så länge jag ser att de tycker att det är roligt så använder jag leken.”  

Läraren har gemensamma genomgångar med alla elever i klassen innan de sedan arbetar 

vidare i sin takt. Hon har utarbetat utmaningar till de elever som har kommit längre för att 

även de ska utvecklas. Ser hon att någon elev behöver extra stöd i sin kunskapsinlärning finns 

det en speciallärare att tillgå. Det finns även ett resursteam om det finns andra svårigheter hos 

enskild elev. Läraren vill att eleverna ska få använda sig av alla sinnen i undervisningen för 

att på bästa sätt nå kunskap, hon varierar undervisningen genom att till exempel använda sig 

av experiment, film, sång, dans och av naturen. Ett annat moment i lärarens arbetssätt är att 

hon låter eleverna uppträda inför klassen för att träna sig att våga framföra något inför andra. 

Hon menar att eleverna tycker om detta och att de är vana att uppträda men de elever som 

känner sig osäkra får delta på sina villkor. Detta är något man arbetat med hela tiden i klassen 

och som eleverna ständigt utvecklas i. Läraren försöker integrera de olika ämnena i olika 

situationer under dagen. En viktig del när man startar upp ett nytt ämne är att ta reda på vilken 

kunskap eleverna redan har inom ämnet, detta sker genom samtal kring ämnet. Likaså avslutar 

hon ämnena med att eleverna får skriva vad de har lärt sig, detta för att de ska se vad de 

inhämtat för nya kunskaper. För att nå kunskap är det av stor vikt att eleverna får uppleva att 

det är roligt att lära och nå kunskap. Läraren anser att det är viktigt att invänta tystnad innan 

hon börjar med något för att få respekt och att få med alla elever i klassen. Även lärare B 

menar att det är svårt att få tiden att räcka till i undervisningen genom att det är så mycket 

annat som ingår i hennes arbetsuppgifter. 

 

Lärare C vill använda ett arbetssätt som får ämnet att verka spännande, även fast hon inte 

själv tycker att ett visst ämne är roligt får hon inte visa detta för eleverna vilket då kan leda till 

att eleverna blir påverkade och inte heller tycker det är roligt. När hon introducerar ett nytt 

ämne vill hon att det ska vara spännande och roligt, detta bidrar till att eleverna tycker att det 

blir roligt senare. Eleverna tycker att det är en trygghet att arbeta med kontinuitet inom vissa 

ämnen i skolan. Materialet läraren använder är delvis lösblad men även arbetsböcker, valet av 
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material är beroende på vilket ämnet är. Läraren vill inte bli låst utan använder varierande 

undervisning och avrundar ofta med lek. Arbetsböckerna eleverna använder sig av är olika för 

att de inte ska jämföra sig med varandra, de ska känna att de arbetar med sitt och undvika 

press eller avundsjuka. Läraren utformar mycket eget material och kan låna från andra klasser 

om så behövs. Idéer till det egna materialet hittar hon bland annan på internetsidor som 

vänder sig till personal inom skolan. Hon dramatiserade mycket för att eleverna ska tycka det 

blir roligt samt för att väcka ett intresse. En elev har en negativ attityd till många 

arbetsuppgifter i undervisningen, där jobbar läraren hela tiden med attityden och att hitta det 

som eleven tycker är intressant för att väcka intresset. Detta genom att ge positiv uppmuntran, 

valmöjlighet till arbetssätt eller idéer hur de ska gå tillväga. 

 

Den här läraren anser att tiden räcker till att se alla elever under lektionstid då hon inte har 

någon stor klass. Hon har individuellt utvecklingsarbete varje vecka och då arbetar eleverna 

med det som står i deras mål att nå, till exempel multiplikationstabellen eller klockan. Hon 

menar att eleverna inte ska märka att de tränar på målen utan det blir som en lek där de får 

spela spel eller leka. 

 

Vilken betydelse har lärarens kompetens för att väcka intresset till att lära? 

Lärare A säger att en viktig del i kompetensen är att man som lärare har känslan att känna av 

hur eleverna mår och se eleverna för den de är. Detta leder till att eleverna får förtroende för 

läraren och tar in kunskapen bättre, eleverna ska känna sig sedda. Det är viktigt att ha en bra 

relation samt föra en rak kommunikation med föräldrarna för att eleverna ska känna sig 

trygga. Får man inte med sig föräldrarna är det svårt att nå eleverna. Hon menar även att det 

är viktigt att man har ämneskompetens som lärare. 

 

Lärare B menar att kompetensen är A och O för att kunna se alla elever och deras behov. Hon 

säger att det är viktigt att möta varje enskild elev på dess nivå och förstå dem på deras sätt för 

att de ska kunna skapa ett intresse och nå kunskap. Vidare menar hon att det är viktigt som 

lärare att utgå från varje elevs kunskapsnivå genom att de får uppgifter anpassade efter sin 

egen nivå samt att ge dem den information de klarar av att ta till sig och kan bearbeta. Detta 

för att eleverna inte ska känna att de inte klarar av uppgiften och tappar lusten till att lära. En 

annan betydande del är att som lärare skaffa sig förkunskaper inom ämnet och vara påläst 

innan man påbörjar något nytt område för att då förmedlar man kunskapen bättre. Läraren 
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tycker det är viktigt att hon tar tillvara elevernas idéer, i den mån de är genomförbara, så att 

eleverna känner sig delaktiga och får inflytande omkring sin kunskapsinhämtning. Detta har 

lärare B gjort genom att genomföra elevernas önskningar som till exempel kompisbrevlåda 

där de skriver brev till varandra, ett gosedjur som följer med en elev hem under en vecka. 

Eleverna skriver då vad de har varit med om och läser sedan upp detta för klassen. Det finns 

även en rekordbok, en hemlig kompis och en loggbok. I loggboken får eleverna reflektera 

över sina kunskaper och vad de har gjort i skolan och på så vis bli mer medvetna om den egna 

kunskapsinlärningen.  

 

Lärare C anser att en del av kompetensen är att tycka om sitt jobb, tycka om barn och vara 

lärarutbildad. Hon poängterar att det är viktigt att man trivs och tycker om de ämnen man 

undervisar i, för eleverna blir påverkade av läraren förhållningssätt till ämnet. Det måste vara 

äkta känslor för allt annat ser eleverna igenom menar hon då eleverna känner av ifall hon inte 

menar det, därför är det viktigt även för henne att variera undervisningen. Lpo 94 finns med 

lite hela tiden i lärarens tankar i undervisningen även om hon inte läser den dagligen.  

 

När intresset inte har väckts, hur arbetar du med dessa elever? 

Problemet med att inte kunna väcka en elevs intresse menar lärare A kan bero på att barnet 

inte mår bra psykiskt. Att då ha en bra relation med eleven är viktig för att denna ska känna 

förtroende för läraren och kunna tala om sitt problem och känna sig trygg med den vuxne.  På 

skolan finns tillgång till både skolsköterska och kurator om man tycker att det behövs annan 

utbildad personal som kan hjälpa eleven till att må bättre när man själv inte räcker till.  

  

En annan orsak till att intresset uteblir kan vara att uppgifterna läraren planerat är för svåra 

eller för enkla för eleven, vilket kan leda till att eleven känner sig sämre än de andra eleverna 

eller att eleven inte får den utmaning den behöver för att känna sig tillfreds. Det är då viktigt 

att läraren kan utforma uppgifter så att eleven känner att den får uppgiften presenterad för sig 

på den nivå eleven befinner sig. Ett annat alternativ som läraren har tillgång till är att låna 

material från andra årskurser, det vill säga från årskurser som ligger både över och under sin 

egen klass. På så sätt kan läraren finna material som bättre passar elevens behov och eleven 

kan ta till sig undervisningen bättre. Detta är även en orsak till att läraren och 

fritidspedagogen delar in klassen i två delar så ofta det kan, då klassen är en årskurs ett med 

elever som kommit olika långt i sin utveckling och några elever är mer skolmogna än andra. I 



 32 

dessa grupper försöker läraren och fritidspedagogen lägga undervisningen på den nivå som de 

flesta elever befinner sig på inom grupperna. De som har lite lättare för sig och som kommit 

lite längre får andra utmaningar för att de ska bli stimulerande och vilja fortsätta lära, medan 

de som inte hunnit lika långt får uppgifter anpassade efter sin nivå. Skulle de sistnämnda 

eleverna få för svåra och för dem obegripliga uppgifter skulle det i sin tur leda till att de 

tappade lusten och tron på sitt eget lärande. Läraren A provar sig dock alltid fram till olika 

lösningar när hon ser att en elev har problem med inlärningen då hon av erfarenhet vet att de 

utvecklas enormt mycket under sitt första skolår. Skulle nu problemet fortfarande finnas kvar 

i slutet av årskurs ett går läraren vidare med det för att eleven ska få hjälp av annan personal 

som är utbildad för just sådana problem, till exempel specialläraren. Detta för att eleven ska få 

den hjälp och stöd den behöver för att inte missa delar av utbildningen och tappa lusten till att 

lära. Läraren påpekade även hur viktig hennes relation och kommunikation med föräldrarna är 

för att eleven ska må bra och känna sig motiverad. Har de en god relation avspeglar sig det i 

eleven som känner sig sedd och bekräftad för den eleven och familjen är. En annan sida av ett 

bra samarbete mellan skolan och hemmet är att de tillsammans försöker hjälpa eleven i dess 

utveckling. Ett exempel på samarbetet mellan dem bägge är när eleven i skolan får en läsläxa 

som den ska läsa hemma tillsammans med en förälder och där föräldern vet vilken betydande 

roll den har för att det ska fungera. En annan viktig aspekt ur ett bra samspel mellan skola och 

föräldrarna är att vid minsta tveksamhet tala med varandra och på så sätt undvika 

missförstånd som annars kan uppstå.  

 

Lärare B säger att man på skolan tycker det är viktigt att fånga upp elever så tidigt som 

möjligt, därför görs en diagnos i språklig medvetenhet redan i förskoleklass så att man kan 

sätta in specialpedagog som arbetar mot förskoleeleverna. Detta så tidigt som möjligt för att 

stötta eleven i de svårigheter som den har. När läraren märker att hon trots allt inte når fram 

till en elev tar hon direkt hjälp av specialläraren som arbetar med eleverna i skolan. Hon 

arbetar då med den enskilda eleven utifrån dess behov. Märker läraren att intresset uteblir 

använder hon sig av ”olika morötter” för att locka fram ett intresse till lärande. Genom att 

variera undervisningen så den blir rolig och inspirerande, till exempel låta eleven pyssla och 

göra saker den tycker är roligt. Ett exempel när man vill få dem att skriva är att de först får 

skriva en saga sedan rita till den, då har de något att se fram mot. Läraren menar att många 

elever tycker det är roligt att skriva på datorn och då lockar hon dem genom att de får använda 

datorn och skriva rent sina berättelser. Läraren menar att alla inte är intresserade av samma 

saker, men att det är viktigt att hitta sätt som var och en tycker är roligt, så alla utvecklas, 
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detta genom att använda sig av olika arbetsformer. Hon anser att det är viktigt att lyfta fram 

det som är bra och det positiva hos varje elev så att de stärks i sitt självförtroende och lärande. 

Samarbetet med föräldrarna är en viktig del i elevens utveckling och här försöker läraren dela 

ansvaret med föräldrarna, ett sätt är att använda sig av belöningar som läraren och föräldrarna 

hjälps åt med. Föräldrarna kan lova sitt barn att göra en viss sak när de når ett speciellt mål 

som är utsatt, detta för att det ska bli som en sporre att vilja. Läraren menar att det underlättar 

om hon och föräldrarna har en bra kommunikation och strävar mot samma mål, annars kan 

det vara svårt att ge eleven en positiv bild av undervisningen. 

 

Lärare C menar att ett sätt att få elever intresserade är att ”fjäska” lite, ställa privata frågor om 

deras intresse, men även att lirka och vara påhittig. Metoder hon använder sig av för att väcka 

intresset är till exempel lekar och drama. Hon medger att man inte kan nå alla elever alla 

gånger då eleverna har olika intressen och är mottagliga för information på olika sätt. Det är 

viktigt att läraren möter eleverna så att de känner att de får vara med och bestämma genom att 

ha en öppen kommunikation och klassråd. I undervisningen säger hon att alla elever ska få 

känna att det ”nästan alltid” är roligt och att det ”nästan alltid” blir som den vill. Även denna 

lärare anser att relationen till föräldrarna är en viktig del. Har man trevliga elever då brukar 

det vara trevliga föräldrar, är hennes erfarenhet. Hon menar att har man en bra relation med 

hemmet känner sig eleven trygg. Läraren är noga med att säga till föräldrarna att de val hon 

gör i undervisningen är för barnets bästa och hon involverar föräldrarna för att få dem att 

känna sig delaktiga i elevens skolgång. I kontakt med föräldrarna är hon noga med att 

framhålla elevens positiva sidor, men finns problem ska det komma fram så att föräldrarna 

förstår de val hon gör för att hjälpa eleven vidare. Läraren säger att om en elev har svårigheter 

kan hon få tips och råd från andra lärare men det finns även hjälp att få från ett stödteam men 

det tar väldigt lång tid från det att hon tar kontakt med dem till att det blir någon insatts. 

  

Sammanfattning av resultat. 

Det vi har uppmärksammat och tagit del av i intervjuerna är att alla lärare tycker miljön i 

klassrummen är väldigt viktig för att eleverna ska kunna ta till sig kunskap och trivas. 

Samspelet i klassrummen var tydligt mellan eleverna och mellan lärare och elev. Detta fick vi 

även erfara i våra intervjuer då det framkom att relationen är av stor betydelse och något som 

lärarna ständigt arbetar med. Miljön i klassrummet ska även vara hemtrevlig samt att 

elevernas alster ska finnas synligt för eleverna. För att kunna inspirera eleverna till arbete 
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finns arbetsmaterial och litteratur tillgängligt som de kan använda när de vill. De kan välja att 

arbeta med ett material som underlättar skolarbetet som de tycker är roligt och som intresserar 

dem.  

 

Under observationerna uppfattade vi att lärarna gick runt för att se och ”stötta” alla elever i 

deras arbete och detta blev mer påtagligt genom intervjuerna då lärarna berättade att de 

arbetade medvetet med att försöka se alla elever. Lärarna var konsekventa i sitt 

förhållningssätt till eleverna för att få en struktur samt för att samarbetet ska kunna fungera 

under lektionen, genom att hon gick runt till alla och gav dem den hjälp de behövde. Eleverna 

visste att deras tur att få hjälp skulle komma och satt därför kvar på sina platser och väntade. 

Hos två av lärarna var det viktigt att eleverna fick tänka till innan de ber om hjälp från läraren 

och de använder sig av olika metoder för att genomföra detta. 

 

Den pedagogiska kompetensen var viktig hos samtliga lärare, men de uttryckte den på olika 

sätt, detta kunde vi se vid observationerna och vi pratade även om den under intervjuerna.  

Lärarna menar att alla elever måste bli sedda och få erfara att de betyder något för att kunna ta 

till sig undervisningen. Det arbetssätt lärarna använder för att få eleverna intresserade skiljer 

sig något åt mellan dem. Gemensamt för dem alla är att de använder sig av leken, 

kommunikation och kreativt material vilket skilde sig åt något beroende på vilken ålder 

läraren undervisade i. Den empatiska förmågan som lärarna har bidrar till att klassummet 

känns som en harmonisk miljö där eleverna mår bra och vågar uttrycka sig. 

Alla tre lärarna betonar att det inte finns tillräckligt med tid för den individuella planeringen 

för varje elev då det är så mycket annat som tar upp lärarens arbetstid, som till exempel daglig 

planering, möten, föräldrakontakt eller oförutsedda händelser. De strukturerar upp sin dag 

genom att planera lektionstimmarna för att försöka tillgodose alla elevers behov, detta blev 

synligt för oss genom att lärarna varierade undervisningen så att eleverna skulle behålla 

intresset. För de elever som har svårigheter i klasserna är lärarna extra noga med att stötta och 

uppmuntra för att de ska känna sig delaktiga och finna intresse i skolarbetet.  

 

Lärarna poängterade att en god föräldrakontakt betyder otroligt mycket för att eleverna ska 

må bra och känna sig trygga och på så sätt ta till sig undervisningen på bästa sätt.  
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Diskussion 

I diskussionen har vi sammanfattat våra tankar med litteraturen och resultatet av vår 

undersökning. Vi har utgått från de frågor som vi ställde till lärarna vid intervjuerna för att få 

struktur av diskussionen. Många av de delar som vi berör i vårt arbete går i varandra och kan 

därför återkomma under en annan rubrik. 

 

Genom att ha läst litteratur som berör lärarens arbetssätt då det gäller att väcka intresset hos 

eleven att vilja lära, har vi studerat på delar som vi anser är viktiga inom området.  I våra 

intervjuer fick vi ta del av lärarnas syn på hur de arbetar med att få alla elever nyfikna på det 

som sker i undervisningen. Då vi även gjorde observationer fick vi dessutom personliga 

intryck vilket gav oss en större förståelse och såg det samband som läraren förmedlade. 

Lärarna ville alla skapa en positiv undervisning där leken var en grundsten men även 

förmågan att se alla elever och möta dem på deras villkor. Vi fick vid alla observationerna en 

känsla av att lärarna var trygga i sina roller och trivdes med sitt yrke då det var tre klasser med 

bra klassrumsklimat och en positiv stämning bland eleverna. Självklart fanns det olika typer 

av svårigheter i klasserna men lärarna arbetade med olika metoder som var anpassade för just 

det aktuella problemet.  

 

Pedagogiskt tillvägagångssätt 

Lärarens arbete är komplext då man utifrån läroplanen ska anpassa undervisningen till varje 

enskild elevs förutsättningar och behov. Vidare ska eleverna kunna vara delaktiga i sin 

undervisning för att de ska ta egna initiativ, arbeta självständigt och lösa problem. Genom att 

använda sig av olika undervisningsformer ska skolan sträva efter att eleverna inhämtar och 

utvecklar den kunskap de behöver vidare ut i samhällslivet. De lärare vi mött i vår 

undersökning har alltid målen som finns i läroplanen i sina tankar när de lägger upp sin 

undervisning. De arbetar med individuell utvecklingsplan och eleverna har en egen planering, 

efter detta anpassas elevernas arbetsuppgifter för att de på bästa sätt ska uppnå sina mål. Alla 

tre lärare framhåller denna komplexa arbetssituation, dels med många strävansmål och elever 

med olika kunskapsnivåer och dels med många andra arbetsuppgifter där läraren får ta ansvar. 

Detta skulle kunna vara ett exempel på Granströms och Einarssons (1995) problematik kring 

fallgropar och besvärligheter som tas upp under litteraturavsnittet. Samtliga lärare menade att 

tiden inte räcker till i den dagliga individuella planeringen för eleverna. Vi menar att tiden 
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skulle kunna vara en del som begränsar lärarens ambitioner och möjligheter vad gäller 

klassrumsarbetet. 

 

Granström (2000) påtalar att man som lärare har många olika roller, bland annat ska man leda 

klassen men även väcka lusten till lärande. Det finns många svåra situationer som kan uppstå i 

lärarens arbete som läraren inte kan förbereda sig på, det är då viktigt att välja vägar som gör 

att samspelet fungerar på bästa sätt. Som lärare är det viktigt att vara medveten om de val man 

gör i undervisningen och vad de kan leda till. Detta för att kunna motivera och tydliggöra de 

metoder man väljer. Vi har förstått hur viktigt det är att man har en ”röd tråd” i sin 

undervisning, utan den blir det svårt för eleverna att se ett samband och detta gör att det blir 

svårare för eleverna att lära in. Vi upplever att då elever får ett samband i undervisningen 

leder det till att de förstår syftet och intresset till att vilja lära väcks. Under observationerna 

blev det tydligare för oss att lärarna har många roller utöver att förmedla kunskap, till 

exempel trösta, medla och uppmuntra.  

 

Leken har en stor betydelse i barnens lärandeprocess säger Carlgren (1999) då de orienterar 

sig i tillvaron och reflekterar över den och utvecklar sin medvetenhet om världen. Genom att 

väva in leken i undervisningen kan intresset och lusten till att vilja lära öka. Författare 

(Carlgren 1999, Lindö 2002, Ahlberg 2001) samt de lärare vi träffat betonar vikten att föra in 

leken i undervisningen för att inlärningen ska bli roligare och locka eleverna till kunskap. Vi 

ser möjligheterna att använda sig av leken i undervisningen som en stor tillgång genom hela 

skoltiden, särskilt när man arbetar med barn i yngre åldrar. Det är ett bra arbetssätt för att få 

barnen intresserade av ämnet men på ett lekfullt och lustfyllt sätt på elevernas egen nivå. Vi 

uppmärksammade att lärarna använde sig av leken för att locka eleverna på olika sätt genom 

att spela spel, dramatisera, läsa ramsor, sjunga, limbo och skriva dagbok utifrån dagarna 

tillsammans med ett ”mjukisdjur”.  

  

Dahlgren (1990) tar upp hur viktigt det är att eleverna får förberedande information om nya 

ämnesområden för att de ska ha förväntningar på det som ska ske, där läraren kan väcka 

nyfikenhet och intresset hos eleverna. Vi uppfattade att lärarna arbetade på detta sätt när de 

introducerade ett nytt moment i undervisningen. Det vi såg av detta var att flera av elevernas 

nyfikenhet väcktes och de blev inspirerade att påbörja något nytt. I en av de klasser vi 

observerade skulle eleverna arbeta med en uppgift och sedan redovisa den i form av en kort 

sketch. För att visa vad uppgiften handlade om gjorde läraren själv en dramatisering så 
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eleverna skulle förstå vad de skulle göra vilket ledde till att alla elever började arbeta med stor 

entusiasm. Vi anser att man som lärare måste våga bjuda på sig själv samt bör ha en positiv 

attityd och bemötande i sitt möte med eleverna. Om läraren har en positiv utstrålning 

avspeglar det sig hos eleverna som även de får en positiv attityd. Det vi kunde se var att 

samtliga lärare integrerade flera ämnen i olika situationer under dagen, de utnyttjade tillfällen 

att lära i de sammanhang där de passade in. Då eleverna får möjlighet att vara delaktiga och se 

vad de har lärt sig inom ett område medvetandegör man deras egen lärandeprocess och på så 

sätt skapas ett intresse att vilja lära. Vi menar, mot bakgrund av detta, att man ska vara 

medveten om att elever har olika sätt att lära sig på och att det är viktigt att man som lärare 

lägger upp undervisningen så att alla elever tar till sig informationen på bästa sätt. Detta 

arbetssätt kunde vi erfara hos en av lärarna då hon hade utarbetat olika nivåer på det eleverna 

skulle göra i sin undervisning, till exempel så skulle klassen skriva en sammanfattning av ett 

temaarbete som de arbetade med. Vissa elever fick en färdig text att skriva av för det var nog 

krävande för dem, medan andra elever som hade kommit längre i sin kunskapsinhämtning 

fick en större utmaning genom att de fick sammanfatta sin text med egna ord. Detta menar vi 

är ett sätt att nå alla elever i sin kunskapsinhämtning då den är anpassad till varje enskild 

individ. Vi menar att har man detta arbetssätt kan eleven arbeta mer självständigt och på så vis 

känna att de klarar av att ta instruktioner. Detta skulle även kunna medföra, i enlighet med 

Ahlbergs (2001), resonemang att de elever som har det svårare känner sig mer utpekade och 

att det blir mer påtagligt att de har det svårare än andra elever. För de elever som hela tiden 

upplever att de misslyckas kan detta leda till att det låser sig för eleven, att lusten till att lära 

försvinner och att den känslan kan följa med upp i hela skolgången och senare i vuxenlivet. Vi 

anser att det är viktigt att läraren har en pedagogisk kompetens då hon lägger upp 

arbetsuppgifterna så de ska passa alla eleverna utan att eleverna ska känna att det är någon 

som är sämre än de övriga. Under våra observationer hos lärarna såg vi att det var en naturlig 

del av undervisningen som ingen reagerade på. Lärarna arbetade för att eleverna skulle känna 

sig nöjda med sina prestationer därför anser vi att lärarnas positiva attityd var av stor 

betydelse. Eleverna ska inte ständigt värderas utan känna att det de presterar duger och det är 

viktigt att läraren bekräftar detta för att eleven ska känna intresse för lärande.  

  

Kommunikation och samspel 

En viktig del i elevernas kunskapsutveckling är samspelet med andra då eleverna gemensamt 

kan arbeta med att utforska, planera och lösa arbetsuppgifter. Genom socialt samspel lär sig 

eleverna av varandra och de bygger upp kunskaper tillsammans. Elever upplever saker och 
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ting olika och via samarbetet får de inta andra elevers perspektiv där de lär tillsammans med 

sina kamrater (Williams m.fl. 2000, Granström & Einarsson 1995, Dysthe 1996). För att en 

elev ska kunna utvecklas är det betydelsefullt att det finns en fungerande dialog mellan lärare 

och elev där man respekterar och utgår från de värderingar som finns hos eleven (Gren 1994). 

För att eleverna inte ska känna att lusten att lära försvinner och att de får uppleva att de hela 

tiden misslyckas är det viktigt att läraren leder sina elever rätt och att de får en förståelse för 

vad som sker i undervisningen (Ahlberg 2001). I vår undersökning på de tre skolorna såg vi 

att lärarna använde sig av grupparbeten där eleverna fick samarbeta i undervisningen. Vi 

anser att genom att kommunicera och lyssna på andra utvecklas kunskap och eleverna får en 

ökad förståelse av varandras tankar och erfarenheter. När eleverna samarbetade i grupper såg 

vi hur de tillsammans diskuterade och lyssnade på varandras åsikter för att gemensamt 

komma fram till ett resultat på uppgiften. Vad vi förstår så är detta ett vanligt och effektivt 

arbetssätt då eleverna presterar bra. I kommunikationen mellan lärare och elev visade läraren 

ett intresse för det eleven sa och gav positiv respons. Vi tycker det är av stor vikt att lyssna på 

vad eleven har att säga så att den känner att den är delaktig och att man som lärare tycker att 

det eleven säger är betydelsefullt. En lärare hade genom elevernas önskemål placerat flickorna 

och pojkarna vid egna bord, vi anser att det kan vara positivt att eleverna själva får vara med 

att ha inflytande genom att få önska. Dysthe (1996) tar upp om det flerstämmiga och 

dialogiska klassrummet som en nödvändighet för att få kunskap samt lära sig på egen hand. 

Vi menar att det då är viktigt att läraren aktivt lyssnar in eleverna och deras önskemål och 

bemöter deras önskemål och tar dem på allvar. Det som inte kommer fram är att det kan 

finnas elever som inte vågar säga vad de känner och upplever och att det därför är av stor vikt 

att vara lyhörd inför varje individ. Klassrumsmiljön bör därför präglas av trygghet, respekt 

och empati, där alla vågar säga vad de vill utan att bli uttittade och retade för att de tänker på 

ett annorlunda sätt. Williams m.fl. (2000) menar att man som pedagog måste skapa en miljö 

runt barnet där alla är delaktiga, alla känner gemenskap och att de vågar stå för sina åsikter. 

Det är även viktigt att pedagogen visar på att alla har olika upplevelser och att olikheter 

berikar varandra, samt att detta kan leda till en utökad kunskap för eleverna. 

 

Att som lärare ha en bra relation med föräldrar är också en viktig del i dennes arbete, genom 

en god kommunikation gör man föräldrarna delaktiga och detta leder till att eleven mår bra 

och kan nå kunskap (Gren 1994). De lärare vi intervjuade bekräftade hur viktigt samarbetet 

med föräldrarna är för elevens positiva skolgång genom att lärare och föräldrar tillsammans 

kan stötta och hjälpa eleven både i hem och skola. Om en förälder har dåliga erfarenheter av 
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sin skolgång kan de överföra dessa negativa tankar på barnet vilket kan leda till att intresset 

för skolan minskar, likaså behöver eleven stöttning och hjälp med sina läxor i hemmet. Som 

blivande lärare anser vi således att en väl fungerande föräldrakontakt är en stor fördel då vi 

vill att eleverna ska få ett intresse i skolarbetet och nå de mål som finns uppsatta. Att ha ett 

bra förhållningssätt till föräldrarna, där man möter dem med respekt, är därför en viktig 

kompetens hos läraren. 

 

Lärarens kompetens 

Det är viktigt att läraren har kompetens att skapa motivation hos varje elev så att lusten väcks 

till att vilja lära, tänka och få eleverna att utvecklas, men även möta eleven på dess egen nivå 

(Sandell 2004). Vid vår undersökning framkom det att lärarna varierar undervisningen för att 

skapa motivation till att lära. Lärarna anpassade arbetsmaterial, delade in eleverna i grupper 

anpassade efter elevernas kunskapsnivå och leken för att motivera till lärande. Som lärare 

behöver man ha mycket idéer för att kunna motivera eleverna men samtidigt kunna göra det 

på ett diskret sätt så att ingen känner sig kränkt. Vidare ska läraren ha didaktisk kompetens 

och kunskaper i ämnet samt kunna förmedla dem (Ahlberg 2001). Englund (1992) säger att 

den didaktiskt kompetenta läraren ska vara öppen, prövande, mottaglig för idéer och tankar, 

den ska inte bara lära ut kunskap utan använda sig av kommunikation för att nå kunskap. 

Lärarna i vår studie berättade att de hela tiden arbetade för att hitta nya idéer och tankar i sin 

undervisning genom att gå på föreläsningar och söka material på Internet. De utbytte 

kunskaper med övriga kollegor, lyssnade på eleverna samt föräldrarna för att ta tillvara på 

deras resurser. Vi menar att om man som lärare känner sig trygg i sin yrkesroll leder det i sin 

tur till att man vågar förnya sig och prova nya vägar i sitt tillvägagångssätt. Det är viktigt att 

man inte fastnar i samma rutiner utan vågar ta till sig nya idéer, dels för att själv utvecklas 

men även för att finna nya metoder till kunskap och väcka intresse. Vi anser att om man inte 

kan väcka elevernas intresse till att lära blir det svårare för eleven att ta till sig undervisningen 

på rätt sätt vilket eventuellt kan försvåra den fortsatta skolgången.  

  

Ännu en viktig kompetens är att ha empati då man möter elever med olika känslor och behov 

för att kunna stimulera till en positiv utveckling hos eleven. Enligt Gren (1994) är empati 

ytterligare än viktig kompetens hos läraren då hon möter elever med olika känslor och behov. 

Att kunna visa empati bidrar till att stimulera en positiv utveckling hos eleven som i en större 

utsträckning vågar uppvisa vad de känner och tänker, i och med detta ökar barnets kunskaper 

och förmågor. Denna förmåga till empati fanns hos de tre lärarna vi besökte och det 
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avspeglade sig i eleverna som var trygga med varandra och läraren. Det fanns en trygg 

stämning i alla klassrummen där alla elever vågade utföra sina uppgifter även om några var 

mer positiva till det än andra. I en av klasserna vi besökte fanns en elev som var blyg och 

tillbakadragen när de i grupp skulle redovisa ett arbete, vilket läraren var klart medveten om. 

Därför lät hon honom behålla sin luva på huvudet under redovisningen då hon hellre såg att 

han deltog i momentet på sina villkor än inte alls. Vi förstår vikten att möta eleverna efter 

deras förutsättningar och lyssna på eleverna för att de ska känna sig respekterade och 

förstådda. 

 

Miljön 

Williams m.fl. (2000) betonar även hur viktig miljön kring eleven är och hänvisar till 

Lokensgard Hoel som påpekar att om eleven ska utveckla ett positivt samspel med andra är 

det av stor vikt att miljön i skolan är stöttande och inspirerande. Under alla våra observationer 

lade vi märke till att eleverna i de olika klasserna hade nått olika långt i sin 

kunskapsutveckling och hur lärarna delade in eleverna i grupper utifrån detta samt att 

arbetsmaterialet var anpassat efter den nivå eleven uppnått. Detta var i alla klasser något 

naturligt och ingenting eleverna reagerade på vad vi kunde se. I stället fick vi en känsla av att 

alla elever var stolta och nöjda med sitt restultat och sitt arbete.  

 

Självkritisk reflektion 

Något vi inte reflekterade över, varken vid våra intervjuer eller vid våra observationer, var de 

alster barnen själva skapat som fanns väl synliga i alla klassrum men som vår handledare 

uppmärksammade oss på, var frågan om alla eleverna var stolta över det de gjort? För oss och 

lärarna var det positivt att eleverna och alla besökare i klassrummet kunde se vad eleverna 

gjort och att de genom det även tog till sig vad de lärt sig när de skapade den aktuella saken. 

Men vad kände egentligen den eleven som varje dag såg sitt ”konstverk” och inte alls var nöjd 

med vad den presterat och eventuellt jämförde det med sina kamraters som i elevens ögon var 

mycket bättre? Tänker vi vuxna på det när vi berömmer alla elevers skapelser, att det faktiskt 

finns elever som har en otrolig prestationsångest och lider över att i sitt tycke vara sämre än 

alla andra? Ska vi som lärare kanske fråga eleven om det är ok för denna att vi visar upp 

elevens alster för alla? Vid vår undersökning såg vi att lärarna arbetade med att nivåanpassa 

undervisningen och att elever fick arbetsmaterial efter sina egna förutsättningar. Vi upplevde 

inte detta som något som eleverna tyckte var negativt utan att de var nöjda med sina 

prestationer. Vi undrar nu om det kan vara som Ahlberg (2001) resonerar, att när det blir mer 
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påtagligt att vissa elever har det svårare och får lättare arbetsuppgifter kan leda till att de 

känner sig misslyckade och utpekade? 

 

Slutord 

Vi valde att vara tre i arbetet med uppsatsen och det har varit positivt. Då vi bor på olika håll i 

landet valde vi skolor och lärare för vår undersökning i våra hemkommuner och fick därav tre 

olika typer av skolor och lärare. När vi genomförde intervjuerna och observationerna var vi 

närvarande alla tre vilket både vi och samtliga lärarna tyckte var positivt. Även om vi 

bestämde innan observationerna exakt vad det var vi skulle observera så såg vi lite olika på 

saker som hände och hur det såg ut på skolorna vilket vi sedan sammanställde. Under 

intervjuerna delade vi upp ansvaret för vem som skulle fråga och vem som skulle föra 

stödanteckningar så ingenting skulle missuppfattas.  

 

Svårigheter vi stött på under arbetets gång har varit att få tiden att räcka till. Det har varit 

mycket som vi velat vidareutveckla och gå in djupare på men inte hunnit på grund av 

tidspressen som varit. Men det har varit imponerande att ta del av hur våra lärare arbetar och 

hur positiva de varit till sitt yrke och vilken inspiration de finner i sina elever. Vår övertygelse 

är att genom att fånga elevernas intresse samt lust att lära så tidigt som möjligt kan man lägga 

en grund för fortsatt positiv skolgång på alla sätt. Författarna Granström och Einarsson (1995) 

menar att lärarnas sätt att lägga upp undervisningen har betydelse för elevernas lärande i 

skolan, har inte eleverna något att relatera till i undervisningen är det svårare att lära sig och 

då lär man sig inte för livet utan för skolan.  

 

Under arbetets gång har vi sett saker som vi kunnat göra annorlunda i vår undersökning, saker 

vi kunna tittat på i observationerna samt fler frågor vi kunnat ställa till de intervjuade. 

 

Under arbetet med vår C-uppsats har vi fått kunskap om vad som krävs hos lärare för att 

eleverna ska kunna få ett intresse till att vilja lära. Det är många faktorer hos läraren som har 

betydelse då man vill nå ett intresse. En tanke som slagit oss är om man har skapat ett intresse 

hos eleverna, hur arbetar man då för att behålla detta intresse? 
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Bilaga 1 

 

Örebro universitet                                                     Örebro november 2007 

Pedagogiska institutionen 

 

Information om intervju och observation  

 

Vi är tre lärarstudenter på Örebro universitet som gör vårt examensarbete inom Pedagogik 

med didaktisk inriktning C. 

 

Vårt syfte med examensarbetet är att få ta del av hur man som lärare gör för att väcka ett 

intresse hos eleverna till att vilja lära. Det är av stor betydelse att Ni vill delta i vår 

undersökning då era erfarenheter och tankar är viktiga för vår uppsats. Därför är vi väldigt 

tacksamma och glada över att vi får komma ut till Er och göra delar av arbetet till det slutliga 

examensarbetet.  

 

Vi vill genom att observera skapa oss en bild av det som händer i undervisningen under en 

dag men även ta del av Dina tankar och erfarenheter, vid en intervju, när det gäller inlärning i 

olika former. För att vi ska kunna gå tillbaka och reflektera när vi sedan sammanställer 

intervjun kommer vi att använda oss av bandspelare. Men självklart är det Du som bestämmer 

om det är möjligt att spela in intervjun. 

Allt som sägs vid intervjun och iakttagelser vid observationen stannar hos oss och kommer 

inte att användas i något annat sammanhang. Vi kommer inte i vårt examensarbete lämna ut 

information om vilka skolor vi observerat eller namnen på de lärare vi intervjuat. 

 

För att ge Dig möjlighet att kunna reflektera över hur Du arbetar med att väcka intresse hos 

eleverna att vilja lära skickar vi med några av de frågor vi hoppas att få svar på.  

 

Med vänliga hälsningar: 

 

Mimmi Arnelind, Anna Larsson Alex och Linda Sundin-Jylänki 
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Bilaga 2 

 

Örebro universitet                                                     Örebro november 2007 

Pedagogiska  institutionen 

   

 

Frågor till de berörda lärarna i vår intervju. 

 

Vår frågeställning i vårt examensarbete är, hur väcker läraren elevernas intresse till att 

vilja lära? Utifrån den frågeställningen har vi sammanställt fyra frågor som vi kommer att 

bearbeta vid vårt möte med er. 

 

 

1. Vilken betydelse har miljön när du vill väcka intresset till att vilja lära? 

 

2. Vilket arbetssätt använder du till att vilja lära? 

 

3.    Vilken betydelse har lärarens kompetens? 

 

4.    När intresset inte har väckts, hur arbetar du med dessa elever? 

 

 

 

Vi hoppas att det blir en hjälp för er genom att få frågorna före besöket. 

 

 
 
 
 


