
 
 

 

ÖREBRO UNIVERSITET  

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap  

Huvudområde: pedagogik  
__________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

Elevers beskrivningar av fenomenet pedagogik 
 

En etnografisk studie 
 

 

 

Ronak NovrouzPour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogik med didaktisk inriktning III, avancerad nivå  

Examensarbete, 15 högskolepoäng  

Vårterminen 2012  
 

 

 



 
 

 

Stort tack! 

Jag vill först och främst rikta ett stort tack till eleverna och lärarna som medverkat i denna 

studie. Utan er hade det inte varit möjligt. Ett stort tack går även till min handledare Marianne 

Öberg-Tuleus, som under arbetets gång, varit till stor hjälp och stöd.  

    Sist men inte minst vill jag tacka mina fantastiska föräldrar som varit mitt största stöd. Tack 

för ert tålamod, er ständiga uppmuntran och att ni aldrig slutat tro på mig. Detta arbete 

tillägnar jag er.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Parviz & Leila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

”Pedagogiska kvarten” is a project at Örebro University. It is a study that deals with the 

teachers’ perspective of pedagogics. When I came in touch with “Pedagogiska kvarten” I 

found it interesting to find out more about pupils’ perspective of pedagogics, since the 

teachers’ perspective already had been noticed. This study is inspired of “Pedagogiska 

kvarten”, hence the perspective of the pupils are what this essay will inquire into. However, 

unlike “Pedagogiska kvarten” this study uses an ethnographic approach.  

    What create the base for this essay are materials found at a Swedish high school with a 

class of nearly 30 pupils. More specifically, observations and notes followed by interviews 

and recordings of pupils’ descriptions of “pedagogics”. The aim was to examine and 

investigate what the pupils’ perspective of pedagogics is and what meanings emerge in their 

descriptions. The research question therefore became “What meanings of the phenomena 

pedagogics appear in pupils’ descriptions of “pedagogics”?” 

    This essay shows that the pupils’ descriptions of pedagogics can be divided into three 

categories. These categories are: Pedagogics is an encounter with the teacher, lessons 

structure and pupils’ participation. The conclusion is that the pupils’ meanings of pedagogics 

are associated with the teacher. Hence the role of the teachers becomes important.  

 

Keywords: Pupils’ perspective, pedagogics, Pedagogiska kvarten, descriptions, teacher, 

lesson structure, pupils’ participation. 

 

Nyckelord: Elevers perspektiv, pedagogik, pedagogiska kvarten, beskrivningar, lärare, 

lektion, lektions struktur, elevdeltagande.  
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1. Inledning 
Pedagogik är ett begrepp som dyker upp i olika sammanhang och som används av många. 

Enligt Nationalencyklopedin (2012) betyder begreppet pedagogik metoder och vetande ”som 

tillämpas i uppforstran, undervisning och utbildning” (Nationalencyklopedin 2012). Peter 

Nilsson (2005) menar att pedagogik har olika innebörder i olika sammanhang, exempelvis till 

vardags och i vetenskapen. Pedagogik i vardagen kommer i bruk för att tala om någons 

”förmåga eller att förmedla ett budskap” och att vara pedagogisk används mer som en 

personlig egenskap (Nilsson 2005, s. 1). Inom vetenskapen, menar Nilsson (2005), blir 

pedagogik istället en beteckning för olika studier och teorier och det är således inte något som 

endast finns hos individer eller inom utbildningsväsendet. Fenomenenet pedagogik skiljer sig 

alltså åt beroende på sammanhanget samt av vilka den används.  

    Studier kring fenomenet pedagogik har tidigare gjorts, bland annat forskningsprojektet 

”Pedagogiska kvarten” som startade höstterminen 2010 på Örebro universitet. Projektets 

övergripande syfte var att kartlägga och beskriva möjliga innebörder av fenomenet pedagogik 

såsom de framträder i lärares beskrivningar av levd erfarenhet (Öberg Tuleus 2011). Projektet 

utgår från en aktionsforskningsansats kallad kritiskt orienterad aktionsforskning (van Manen 

1997). Projektet utformades i samarbete mellan forskare och ett lärararbetslag vid en 

gymnasieskola i Sverige. I projektets första del deltog en forskare vid sex arbetslagsmöten 

som ”minnestecknare”. Dessa anteckningar utgjorde projektets empiriska material och de 

analyserades utifrån ett hermeneutiskt fenomenologiskt perspektiv.  

   När jag kom i kontakt med studien ”Pedagogiska kvarten” väcktes mitt intresse för att 

undersöka elevernas perspektiv. Jag tänkte att om man kan undersöka lärares perspektiv på 

fenomenet pedagogik skulle det vara intressant att med en liknande utgångspunkt undersöka 

elevers perspektiv på fenomenet pedagogik. Med elevers perspektiv menar jag det 

perspektivet som direkt förmedlas av eleverna, deras personliga erfarenheter och 

uppfattningar. Jag vill alltså låta eleverna själva komma till tals och inte utifrån ett 

elevperspektiv ”ta den andres roll eller …i den enklaste varianten att se sig själv i eller från 

den andres position (Tellgren 2004, s 29). Mitt intresse riktas mot fenomenet pedagogik och 

de innebörder av pedagogik som framträder ur elevers beskrivningar av ”pedagogik”. Min 

övergripande forskningsfråga är inspirerad av studien ”Pedagogiska kvarten” och lyder: Vilka 

innebörder av fenomenet pedagogik framträder i elevers beskrivningar av ”pedagogik”? 

    Det jag vill bidra med genom min studie är med utgångspunkt i elevers beskrivningar av 

”pedagogik” öppna för en fortsatt diskussion av pedagogik och vad det kan betyda för lärares 
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undervisning och elevers lärande. Detta leder till denna studies syfte.  

    

1.1 Syfte 

Denna studie tar sin utgångspunkt i elevernas perspektiv. Syftet är att med denna studie visa 

hur fenomenet pedagogik formas i elevers beskrivningar av ”pedagogik”. 

 

1.2 Frågeställning 
 Som jag tidigare nämnt är min övergripande forskningsfråga inspirerad av studien 

”Pedagogiska kvarten”. Frågeställningen för denna studie lyder således följande: Vilka 

innebörder av fenomenet pedagogik framträder i elevers beskrivningar av ”pedagogik”?  

 

 

1.3 Disposition 
Som en introduktion till detta arbete, förutom inledningen, kommer en forskningsöversikt att 

ges. Därefter beskriver jag denna studies metodologiska utgångspunkter. För att ge så bred 

överblick, som möjligt, över studiens utförande kommer ett kapitel att ägnas åt metoden och 

studiens tillvägagångssätt, följt av resultatet. Resultatet kommer att presenteras, analyseras 

och diskuteras, i arbetes sista del.  
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2. Forskningsöversikt 

När jag sökte på sökord så som ”elev perspektiv” samt ”elevers erfarenhet” i, och utan, 

kombination med begreppet ”pedagogik” fick jag många träffar på studentuppsatser men 

dessvärre inte så många relevanta träffar på forskningspublikationer. En reflektion jag gjort 

utifrån det är att elevers perspektiv möjligtvis inte varit lika uppmärksammat som lärarnas 

perspektiv inom den akademiska forskningen. Dock finns det forskare som gjort studier som 

närmar sig denna typ av studie och som mer eller mindre, på olika sätt, kommer att vara 

relevanta för denna studie, vilka jag nu ämnar presentera.  

    Lärarens betydelse är ett dominerande forskningsområde som även poängteras i 

Skolverkets rapporter (Skolverket 2002). Lärarens betydelse blir även uppmärksammat i 

Martin Hugos (2007) avhandling Liv och lärande i gymnasieskolan, där han skriver om 

elevers samt lärares erfarenheter av det individuella programmet. Där behandlar han bland 

annat elevernas skolerfarenheter men vad som kommer att vara av betydelse för min studie är 

vad resultatet av Hugos studie visar. Detta är bland annat hur eleverna beskriver läraranas 

betydelse. Eleverna i Hugos studie menade bland annat på att lärarana bör ha ett ” genuint 

[intresse] av sina elever som människor med olika erfarenheter och behov” (Hugo 2007, s. 

159). Det är alltså viktigt att se till varje enskild individ samt dennes behov, framgår det av 

Hugos studie.  Hugo menar att det viktiga är ”relationen som uppstår i mötet mellan eleven 

och läraren” (Hugo 2007, s. 137). Författaren betecknar detta som mellanmänskliga möten.  

Detta mellanmänskliga möte tillåter således lärarna att bemöta eleverna som människor och 

inte som ”några elever som ska prestera någonting” (Hugo 2007, s. 159). Förutom att mötet 

med läraren är viktig för eleverna i Hugos studie, visar hans studie även på att elevernas 

deltagande var betydande. Eleverna ansåg att det var meningsfullt när de fick vara med och 

vara involverade i olika undervisningssammanhang (Hugo 2007). Trots att Hugo gör en del 

viktiga observationer i sin studie från lärarnas perspektiv kommer denna studie endast 

använda sig av elevernas perspektiv i Hugos avhandling, då elevernas perspektiv är denna 

studies utgångspunkt.  

    Andra studier har också uppmärksammat hur stor betydelse läraren och dennes 

engagemang har i undervisningen och vad det bidrar för elevernas lärande. (Nikolajsen 2005, 

Persson 2012).  

    Ett annat forsningsområde fokuserar på elevers skolerfarenheter. Bland annat använder 

Hector Pérez Prieto (1992) kvalitativa samt kvantitativa metoder i avhandlingen Skola och 

erfarenhet – En grupp elevers skolerfarenheter i ett longitudinellt perspektiv för att försöka 
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närma sig elevers skolerfarenheter. Avhandlingen har även i syfte att försöka ”utveckla en 

forskningsansats som gör det möjligt att studera elevernas erfarenheter av det långvariga 

mötet med skolan, utifrån deras egna perspektiv” (Pérez Prieto 1992, s. 10).  

    Eleverna beskriver olika erfarenheter av skolan där de bland annat berättar om 

klassrummet, läraren, klasskamraterna och skolans krav. Skolans alla olika sfärer genomsyras 

”och är alltså inte enbart hänvisad till skolgården och skolkorridorerna” (Pérez Prieto 1992, s. 

89). Författaren menar att elevernas erfarenheter inte bara utgör viktiga delar i de banor man 

följer ”utan den får även en viktig plats i de f d elevernas rekonstruktion av det förflutna och 

därmed även en viktig funktion i förklaringen av den egna och andras nuvarande situation” 

(Pérez Prieto 1992, s. 89). Studien visar bland annat betydelsen av skolerfarenheter för 

tidigare elever på skolan. Inte bara för sociala positioner och kvalifikationer men även hur de 

själva uppfattar och relaterar till deras egna erfarenheter (Pérez Prieto 1992). I beskrivingen 

av elevernas skilda beskrivningar träder effekterna och villkoren av skolans verksamhet fram. 

Trots att Pérez Prietos studie, i helhet, visar på betydelsen av elevers skolerfarenheter kommer 

denna studie istället fokusera på enskilda beskrivningar som eleverna i Pérez Pritos studie har, 

av skolan. 

    Ett annat exempel som visar på skolerfarenheters betydelse är antologin Jag och skolan – 

Elevperspektiv på gymnasiet där, bland annat, Hans Nytell (1996) uppmärksammar elevers 

perspektiv. Även Annelis Jönssons (2010) studie Vi var Rosengårds problemelever – hur gick 

det sen?, behandlar skolerfarenheter ur elevers perspektiv. Ett antal elever får således beskriva 

och berätta om sina skolerfarenheter vilket blir grunden för Jönssons studie. Trots att studien 

visar på viktiga observationer kring hur det gick för eleverna sen, kommer denna studie främst 

att intressera sig för skolerfarenheterna i Jönssons studie. Hennes studie visar även lärarens 

betydelse, vilket kommer vara av intresse för min studie. 

    I artikeln Hur ska skolan vara? skriver Katarina Lundell (1999) om skolans psykosociala 

miljöer. Hon har gjort en kvalitativ studie om elevers syn på skolan och hur den bör vara 

enligt eleverna, genom djupintervjuer. Vad som visade sig vara viktigt var att lärarna skulle 

bry sig om eleverna och att de blir bemötta på ett bra sätt. Lärarens roll blir bland annat viktigt 

när det gäller förståelse av eleverna men samtidigt för att kunna ta en ledarroll.  Eleverna 

tyckte inte bara att lärarna skulle visa respekt för dem utan samtliga på skolan. Alla ska visa 

respekt för varandra enligt eleverna. God kvalitet på undervisningen var även något viktigt. 

Med de menade eleverna att det ska vara variation på undervisningen samt att elever ska 

kunna vara med och påverka sitt lärande. Slutligen tyckte eleverna att elevgruppens storlek 

bör variera och att det ska finnas möjlighet till grupper med färre elever. Dessa fem 
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återkommande mönster är vad eleverna tycker är viktigt för att skapa en bra skola (Lundell 

1999).  

    Lundell drar således slutsatsen att ”[e]n bra social miljö är en förutsättning för en bra 

kunskapsinlärning” (Lundell 1999, s. 45). Slutligen poängterar hon att det inte är någon idé att 

försöka nå någon form av inlärning när ”elevernas tankar kretsar kring olösta konflikter eller 

annan oro” (Lundell 1999, s. 45). Lundells resultat samt slutsats är betydelsefullt för min 

studie. Det gäller särkskilt elevernas beskrivningar samt Lundells slutsatser av dessa.  

    Dessa studier berör, mer eller mindre, beskrivningar från elevernas perspektiv vilket 

kommer att vara till intresse för min studie. I resultatdelen av mitt arbete kommer jag att 

återkomma till dessa forskare men här näst kommer jag att redogöra för studiens 

metodologiska utgångspunkt samt tillvägsgångssätt.  
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3. Vad är etnografi och etnografiska studier? 
I detta avsnitt avhandlas studiens metodologiska utgångspunkt samt studiens 

tillvägagångssätt. Inledningsvis redogör jag kort för valet av metod följt av en redogörelse av 

den metodologiska utgångspunkt som används, vilket är etnografi, samt etnografins olika 

metoder.  

    Denna studies syfte var inte formulerat innan observationerna vilket bland annat var en 

motivering till valet av etnografi och studiens etnografiska metoder, som jag kommer att 

presentera nedan. Jag gick således ut med ”öppna ögon” i fältet för att låta empirin skapa mitt 

syfte och för att därefter förstå och förklara forskningsfrågan.  

    Patrik Aspers (2007) menar att kvalitativ forskning definieras av vad som räknas som 

förklaring samt förståelse. Den etnografiska studien är en kvalitativ sådan. Aspers (2007) 

menar att kvalitativ forskning menas som ”den ifrågasätter förgiventagna antaganden i syfte 

att förstå det som studeras genom att skapa distinktioner via närmande” (Aspers 2007, s. 14). 

Etnografiska studier eller forskning, innebär således att forskaren skapar förklaringar som 

sedan uttrycks genom teori. Han menar även att den form av studie ”beskrivs bäst som en 

dygd som försvaras och som konkretiseras i forskarens praktik” (Aspers 2007, s.13). Aspers 

förklarar även Clifford Gertz syn på etnografi, som är att ”kunna förstå vad som sker utifrån 

aktörernas perspektiv” (citerat i Aspers 2007, s. 21). Forskaren hamnar således i en miljö och 

finner utifrån dennes erfarenhet, empiriskt material som i sin tur bidrar till att förstå och 

förklara på forskningsfrågan.  

    Vidare definierar John Van Maanen (1988), i boken Tales of the Field, etnografiska studier 

på följande sätt: “It rests on the peculiar practice of representing the social reality of others 

through the analysis of one’s own experience in the world of these others” (Van Maanen 

1988, s. ix). Det sociala sammahanget och aktörernas handlande utgör således en grund i 

etnografiska studier, något som även Fritjof Sahlström (1999) påpekar i sin avhandling Up the 

Hill Backwards. Sahlström (1999) menar att etnografiska studier lägger stor vikt vid 

människors sociala handlingar. Inom ramen for etnografiska studier använder man sig av 

olika empiriska metoder.  

    Etnografins olika metoder består av observationer, deltagande observationer och intervjuer, 

enligt Patrik Aspers (2007)och andra forskare. Dessa metoder, menar Aspers (2007), är 

mellanmänskliga. Det innebär att forskaren skapar direkt interaktion med de som forskaren 

ska studera och att denne inte alltid kan vara kvar i rollen som forskare för att kunna fullfölja 

detta. Dessa fältarbeten, som de kallas bland annat inom etnografiska studier, innebär oftast 

att leva med andra och att leva som andra för att skapa förståelse och mening för 
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sammanhanget (Van Maanen 1988). Van Maanen (1988) menar även att: ”fieldwork … 

consists mostly of ongoing interaction with the human targets of study on their home ground” 

(Van Maanen 1988, s. 2). Etnografiska metoder blir således metoder som kommer nära 

forskningsobjektets miljö, och inte tvärtom. 

    Nedan kommer jag att redogöra för studiens genomförande. Till att börja med kommer jag 

att beskriva den empiriska studiens framväxt följt av det metodologiska tillvägagsångsättet.  

 

3.1 Den empiriska studien  
Denna studie är inspirerad av ”Pedagogiska kvarten” vid Örebro universitet där det 

övergripande syftet var att beskriva möjliga innebörder av fenomenet pedagogik såsom de 

framträder i lärares beskrivningar av levd erfarenhet. Eftersom lärares perspektiv redan 

uppmärksammats i ”Pedagogiska kvarten” ansåg jag att det var intressant att undersöka 

elevernas perspektiv på samma fenomen. På så sätt har denna studiens övergripande intresse 

växt ur ”Pedagogiska kvarten”. Dock är denna studie en etnografisk sådan vilket betyder att 

den även använt sig av etnografiska metoder, till skillnad från ”Pedagogiska kvarten”. 

Samtidigt som studies övergripande intresse är detsamma som ”Pedagogiska kvarten” finns 

tydliga skillnader. Det gäller den etnografiska utgångspunkten och de empiriska metoder som 

använts, vilket jag återkommer till i detta arbetets nästa avsnitt.  

    Platsen för den empiriska studien är, som tidigare nämnt, den skola där ”Pedagogiska 

kvarten” genomfördes. Det är också den skola där jag tidigare gjorde min VFU. John Van 

Maanen (1998) menar att man oftast inte är bekant med miljön eller sammanhanget som ska 

studeras i etnografin. Jag var dock bekant med skolan och två av de tre lärare vars lektioner 

jag observerade. Jag är medveten om att min bekantskap med skolan och dess personal haft 

betydelse för studiens genomförande. Pål Repstad (2007) menar att det ibland kan vara 

begränsande att vara bekant med miljön som ska forskas då man kan ta något för givet eller 

att forskaren kan bedöma fältet istället för att beskriva det. Dock anser jag inte att det varit 

något problem för denna studie och heller inte påverkat studiens utförande, snarare tvärtom. 

Repstad (2007) poängterar också att möjligheterna med att vara bekant med fältet bland annat 

är att forskaren ”på ett bättre sätt kan förstå vad som sker och…kan undvika att dra fel 

slutsatser” (Repstad 2007, s. 40-41).  

     Skolan är uppdelad i olika byggander men den klass jag observerade befann sig alltid i en 

byggnad, och mestadels i liknande klassrum. 

    Klassrummen var inte så stora och oftast möblerade med fyra bord där eleverna kunde sitta 
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gruppvis, och lärarens plats var således på rummets långsida.  Elevernas bord var inte 

placerade på så sätt att de automatiskt var vända mot läraren eller tavlan, utan de fick vända 

sig. Klassrummen hade fönster mot skolgården och hade förutom storskärmstv, ett fåtal 

datorer på en av klassrummets kortsidor.  

    Den klass jag observerade hade ca 30 elever varav majoriteten var flickor. Något jag lade 

märke till och som fick betydelse för utformningen av den empiriska studien var att flickor för 

det mesta satt vid samma bord och pojkar vid samma, under lektionerna. Jag lade samtidigt 

märke till att det oftast var samma grupperingar som satt vid samma bord och som pratade 

mest med varandra.  

    Eftersom studien ”Pedagogiska kvarten” redan påbörjats i ett specifikt arbetslag på en 

gymnasieskola, innan jag påbörjade min studie, bedömde jag det som angeläget att även jag 

fortsatte min studie på samma plats. Anledningen till det var att lärarna i det specifika 

arbetslaget var bekanta med studien, vilket i sin tur skulle spara tid för mig. Dessutom ansåg 

jag att det var angeläget då jag har ambitionen att öppna upp för fortsatta diskussioner samt 

framtida samarbeten mellan denna studie samt ”Pedagogiska kvarten”. Jag följde två lärare 

som redan tillhör ”Pedagogiska kvartens” arbetslag och en lärare som var extern i förhållande 

till studien.  

    Valet av årskurs och klass var slumpmässigt. Det var praktiska överväganden som fick 

styra mellan lärarna och mig. Vi kom överrens om att jag skulle följa en klass på 

samhällsprogrammet i årskurs 2.  

    Valet av elever att intervjua var inte heller förbestämt. Inledningsvis i samband med att jag 

presenterade mig och min studie informerade jag eleverna om att de som ville delta i en 

intervju fick det. Eleverna blev bekanta med att de skulle bli intervjuade samtidigt som jag 

presenterade mig själv och min studie. Jag började med att presentera mig själv, min 

forskning och mitt syfte för eleverna och lärarna. Jag förklarade att jag skulle observera ca 10 

lektioner och att jag, förutom att intervjua vissa elever, skulle göra fältanteckningar. Jag 

talade även om att mitt anteckningsblock skulle vara ”öppet” och att det gick bra att ta del av 

det jag skrev så länge det inte rörde någon specifik elev, så som även Anna Sofia Lundgren 

(2000) gjorde i sin studie. Därefter satte jag mig snett bredvid läraren och katedern och 

började observera lektionen.  

   Efter observationerna och efter att jag än en gång förklarat hur intervjun skulle genomföras 

fick eleverna förfrågan att delta i intervjuerna. Detta resulterade i att tre flickor och tre pojkar 

var frivilliga för deltagande. Eftersom flickorna alltid umgicks och satt vid samma bord i 

klassrummet och likaså pojkarna, bestämde jag mig för att fråga om det var så de ville att 
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även intervjun skulle genomföras. De svarade att de tyckte att intervjuerna skulle genomföras 

på det sättet. Detta var anledningen till varför jag valde att konstruera intervjugrupperna på så 

samma sätt för att skapa en så bekväm och vardaglig situation som möjligt.  

    

3.2 Olika sorters datamaterial 
Den etnografiska studien jag har gjort innehåller typiska metoder inom etnografisk forskning, 

alltså observation, deltagande observation samt intervjuer. Nedan ska jag presentera de olika 

metoder jag använt i denna studie, samt redogöra för metodernas begränsningar och 

möjligheter.  

 

3.2.1 Observationer och dokumentation 

Jag observerade som sagt en klass i olika ämnen, med olika lärare. Observationerna pågick 

under ca nio dagar vilket resulterade i elva observationer. Jag observerade, till viss del, även 

vad som hände i korridorerna och i lärarrummen.  

    Som Anna Sofia Lundgren (2000) även menar, gick jag in i sammanhanget ”med vidöppna 

ögon” då jag inte var helt och hållet insatt i fältet (Lundgren 2000, s. 12). För att bli bekant 

med eleverna och lära känna de samtidigt som de fick bli vana med min närvaro i klassen, 

valde jag att börja göra några observationer. Under lektionen satt jag vid lärarens kateder på 

ett sätt så jag fick överblick över klassen men samtidigt såg läraren, under samtliga 

observationer. Eleverna föreföll inte besvärade av min närvaro och genom samtal med 

lärarna, fick jag det bekräftat att de inte betett sig något annorlunda än tidigare, utan min 

närvaro.  

    Britt Tellgren (2004) menar att hon valt att använda sig av observationer eftersom det är 

interaktionen mellan aktörerna som hon är intresserad av. Detta är således en möjlighet med 

att använda sig av just observationen som metod för att på bästa sätt iaktta och möjligen skapa 

förståelse för sammanhanget eller aktörerna. Precis som Tellgren (2004) använde jag mig av 

observationer för att kunna se och uppmärksamma interaktionen mellan aktörerna. Denna 

form av observation, som jag väljer att benämna passiv, ger en överblick över sammanhanget 

och aktörerna, som i mitt fall var elever och lärare i en klassrumsmiljö. Observationen bidrog, 

i mitt fall, till att skapa en god grund för att uppmärksamma mönster och återkommande 

motiv och för att studera forskningsobjektet. Ännu en möjlighet var att komma nära och i 

kontakt med aktörernas ”hemmiljö” och vardag, som Van Maanen (1988) poängterar. 

Däremot kan forskaren skapa en annan relation till aktörerna genom att vara deltagande. I en 



10 
 

deltagande observation kan forskaren få en mer ”vardagskontakt” med aktörerna (Lundgren 

2000, s. 13). Forskaren kommer således närmre forskningsobjektet än i en passiv observation 

och kan möjligen gå miste om information som kan tas del av genom att vara delaktig i en 

aktivitet. Jag valde dock att inte göra mer än en deltagande observation då jag ansåg att jag 

fick en bättre blick över sammanhanget genom en passiv observation. Dessutom ansåg jag att 

det behövdes mer tid för att komma in i en deltagande observatörs roll. Detta eftersom det 

krävdes tid för eleverna att känna sig bekväma med mig och jag med dem.  

    Oavsett vilken form av observation forskaren väljer, måste även denna välja att på något 

sätt dokumentera dessa, t ex med hjälp av fältanteckningar eller någon form av inspelning.  

    I min empiriska studie använde jag mig av fältanteckningar för att dokumentera mina 

observationer. Aspers (2007) menar att i just fältanteckningar bör beskrivningen vara fyllig, 

för att forskaren senare ska kunna tolka dessa. Dessutom är det viktigt att få med allt, till och 

med det som i stunden inte verkar relevant, eftersom att även de kan bidra till tolkning och 

förståelse för en situation, enligt Aspers (2007). Jag noterade därför allt i sammanhanget. T ex 

miljön, hur lektionen gick till, när elever eller lärare sa något specifikt, när någon lämnade 

eller kom in i klassrummet etc.  

    Precis som Lundgren (2000), var mitt anteckningsblock alltid med mig. Dock menar 

Lundgren (2000) att anteckningsblocket ibland kan bidra till att eleverna känner sig iakttagna 

och övervakade, vilket i sin tur kan ge konsekvensen att eleverna beter sig mer annorlunda. 

Även i min studie kunde eleverna möjligtvis ha känt sig övervakade. Men för att undvika 

detta så mycket som möjligt gjorde jag som Lundgren (2000) och lät mitt anteckningsblock 

”på sätt och vis [vara] öppen för eleverna” (Lundgren 2000, s. 14) om de ville ta del av den 

vilket de även fick veta innan observationerna påbörjades.  

    Fältanteckningar kan vara begränsade eftersom de delvis är styrda av forskaren och dennes 

intresse (Aspers 2007). Det är viktigt att forskaren kan gå tillbaka i sin dokumentation för att 

kunna tolka situationen ur olika perspektiv och på så sätt se en händelse på olika sätt. I detta 

fall, kan fältanteckningar, jämfört med videoinspelningar, vara begränsade då det inte är lika 

lätt att ”gå tillbaka” för att se en händelse igen (Aspers 2007). Men på grund av tidsbrist valde 

jag att inte dokumentera mina observationer med t ex videoinspelningar. Givetvis hade 

videoinspelningar bidragit till att det skulle varit lättare att gå tillbaka i dokumentationen och 

på så sätt skulle forskaren möjligtvis ”göra detaljerade närstudier av interaktioner” (citerat i 

Tellgren 2004, s. 40).  

    Oavsett dokumentationsform räcker det inte alltid med att observera och dokumentera utan 
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som Aspers (2007) poängterar behöver forskaren kombinera detta med samtal och frågor, 

vilket även jag gjorde.  

3.2.2 Intervjuer och dokumentation 

Intervjuer eller samtal, som Reidun Carlsson (2010) benämner det, används ofta av forskaren 

för att komplettera t ex observationer (Aspers 2007). Så var fallet i min empiriska studie. För 

att kunna tolka och förstå sammanhang i observationerna krävdes intervjuer för att kunna ta 

del av elevernas beskrivningar av ”pedagogik”. 

    Jag gjorde två gruppintervjuer där den ena gruppen bestod av tre tjejer och den andra av tre 

killar. Anledningen till att det blev de grupper som det blev var på grund av att jag lät 

eleverna själva vara med och påverka gruppens storlek och deltagare. Jag dokumenterade 

intervjuerna genom ljudinspelning.  

    Den första intervjun, med tjejgruppen, var inte alls planerad eller förbestämda förutom att 

jag skrivit ner ett antal genomtänkta frågor som jag visste att jag ville få svar på. Jag öppnade 

intervjun med att ställa en fråga och efter det flöt samtalet på och en tematisk öppen intervju 

bildades där frågorna inte var styrande utan ett samspel bildas (Aspers 2007). I min empiriska 

studie ville jag ”precisera meningen” (Aspers 2007, s. 150) och låta samtalets logik få fylla de 

tomrum som förekom efter observationerna. Min roll som intervjuare blev mycket passiv och 

det var bara vid några enstaka tillfällen jag behövde försöka styra samtalet för att få reda på 

mer av något. Givetvis kan inte heller den tematiskt öppna intervjun alltid ge alla svar som 

forskaren behöver, men det kan ge forskaren möjligheten att komma närmre aktörernas 

tänkande (Aspers 2007).  

    Aspers (2007) menar att det finns både begränsningar och möjligheter med att hålla en 

tematisk öppen intervju i grupp, som var fallet i min empiriska studie. Möjligheterna är att de 

intervjuade ibland kan tala oklart i en två-två-situation, men att det finns gränser för detta om 

antalet personer är fler. Dessutom blir det lättare att föra en dialog om det är fler som blir 

intervjuade, vilket var fallet i min empiriska studie där eleverna hade i uppgift att föra en 

dialog om deras syn på ”pedagogik”. Dock kan begränsningen vara att de intervjuade lätt kan 

hämma varandra i en grupp beroende på intervjufrågorna. Det är därför viktigt att de 

intervjuade kan vara med och påverka antalet och vilka som de ska föra en dialog med, i en 

gruppintervju (Aspers 2007).  

    Den andra intervjun blev dock en styrd och strukturerad sådan, som Aspers (2007) skulle 

benämna det. Även där var intervjun inte planerad att vara öppen eller styrd men eleverna 

visade tydligt i början av intervjun att de föredrog att få svara på redan planerade frågor, då de 
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inte samtalade på det sättet som behövdes för att skapa en tematisk öppen intervju. Fördelen 

med den strukturerade intervjun är att den kan vara relativt lätt att genomföra (Aspers 2007).  

    Aspers (2007) menar att möjligheten med en strukturerad intervju är att man kan samla 

information för att senare kvantifiera, som i mitt fall var att ta del av elevernas beskrivningar 

av ”pedagogik”, eller i ett senare skede i forskningen då det finns mer kunskap om fältet. 

Dock har den strukturerade intervjun begränsningar när det gäller ”att komma åt 

meningsnivån, dvs. hur aktörerna i fältet tänker” (Aspers 2007, s. 143). Forskaren har istället 

skapat en sort förmening som är grundad i en teori som utrycks i frågorna. Därför ger 

respondenternas svar antigen stöd till forskarens frågor eller så ”kullkastar de den hypotes 

som forskaren har” (Aspers 2007, s. 143). 

    Samtliga intervjuer dokumenterades genom digital inspelning. De intervjuade eleverna fick, 

innan intervjun, berätta kort om sig själva för att lätta lite på stämningen och för att de inte 

skulle vara nervösa inför intervjun. Detta spelades inte in. Innan öppningsfrågan för intervjun 

ställdes, startade jag inspelningen och lät inspelningsverktyget stå i centrum av bordet så att 

alla deltagares röster skulle bli tydliga.  

    Direkt efter varje intervju började jag transkribera samtalen till text, vilket även gav mig tid 

att se om det skulle krävas några förändringar i intervjuerna, men det blev inte nödvändigt i 

någon av intervjuerna.  

 

3.2.2 Transkribering  

 Min transkription av intervjuerna gjordes i två steg. Jag började med att använda mig av en 

bastranskription, vilket Catrin Norrby (2004) menar är ett bra sätt om man vill spara tid och 

”som sedan kan modifieras i den mån det fortsatta analysarbetet kan visa sig kräva detta” 

(Norrby 2004, s. 90). Per Linell (1994) menar att bastranskriptioner, till skillnad från 

specificerade transkriptioner, är en form av grov transkription, som är mer fonetisk och inte 

specificerande. Han menar att bastranskriptionen är en transkriptionsmodell där själva 

transkriptionen är ordagrann men är förenklad och med många eliminerade inslag, så som 

pauser etc (Linell 1994). Bastranskriptionen användes i min studie för att börja med att läsa av 

materialet och om det skulle behövts under transkriptionens tid kunde ”man … gå tillbaka… 

och komplettera transkriptionen” (Norrby 2004, s. 90). Jag kompletterade min 

bastranskription med vad Linell (1994) menar är en grovtranskription.  

     Grovtranskriptionen är lite mer noggrann än bastranskriptionen. Grovtranskriptionen 

använde jag mig av för att göra intervjuerna läsvänliga och praktiska (Linell 1994). Ord som 
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”asså” kommer att skrivas ut som ”alltså” likasom ”de” kommer att bytas ut till ”det” osv. 

Monica MacDowall (1977) menar att det är viktigt att anpassa den skrivtekniska metodiken 

till ”rådande förutsättningar” (MacDowall 1979, s. 7).  

 

3.3 Etiska överväganden 

 Under genomförandet av min studie krävdes några etiska överväganden. Eftersom jag 

ständigt var i kontakt med människor under min studie, övervägde jag de fyra 

individskyddskraven som Vetenskapsrådet (2011) poängterar vilka är informationskravet, 

samtyckekravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet.  

    Jag informerade bland annat elever och lärare om min studie och dess syfte. Jag bad om 

eleverna och lärarnas samtycke att medverka i studien, och informerade dem om att de endast 

skulle användas i forskningssyfte samt att deras personuppgifter skulle vara konfidentiella. 

    För att anonymisera utskriften använde jag mig av nya benämningar på skolan, de personer 

som blev intervjuade samt lärare. För att urskilja deltagarna har jag använt mig av nya namn. 

Detta gäller även de lärare som är berörda och som blir nämnda i intervjuerna. Det beror på 

att man enligt personuppgiftslagen inte får utelämna uppgifter om personer som inte haft 

samtycke till detta. Är personerna således under 18 år, som eleverna i denna studie, krävs 

godkännande av målsman för att kunna nämna deras namn (Vetenskapsrådet 2011). På grund 

av studiens omfattande tid valde jag därför att anonymisera eleverna istället.  

    Slutligen vill jag poängtera att elevernas beskrivningar av ”pedagogik” kommer att belysas 

i olika former så som citat, beskrivningar och exempel, i resultatet.  

 

 3.4 Analys av empiriskt materialet 

Som Jarl Backman (1998) menar innebär analysen att ge data tolkningsbar form så det kan 

relateras till den ursprungliga problemställningen. För att nå denna tolkningsbarhet och för att 

relatera det till problemställningen genomfördes analysen i två huvudsakliga steg.   

    Till att börja med ställde jag hela tiden forskningsfrågan ” Vilka innebörder av fenomenet 

pedagogik framträder i elevers beskrivningar av ”pedagogik”?”, vilket var det första steget i 

analysen. Jag började med att läsa och försöka se återkommande mönster i intervjuerna. 

Anledningen till detta var att jag bedömde det vara mest gynnsamt då intervjuerna var det 

sista jag gjorde, och de låg mig färskt till minnet. Även för att intervjuerna var empiri direkt 

från eleverna medan fältanteckningarna ”i själva verket är … ett resultat av [mina] tolkningar 
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som [jag] gör på fältet” (Närvänen 1999, s. 51). Jag bedömde därför att det var mer angeläget 

att börja med intervjuerna för att sedan ta mig an fältanteckningarna.  

    Därefter skapade jag en mindmap med de mönster som hela tiden återkom i elevernas svar. 

Backman (1998) menar att en organisations krävs för att ”bringa ordning på data” (Backman 

1998, s. 29). Mindmapens syfte var just att få organisation på intervjumaterialet. I minpmapen 

utgick jag från min forskningsfråga samt att jag letade efter vad eleverna hade beskrivit som 

innebar ”pedagogik”, enligt dem. Samtidigt som jag bildade mindmapen började jag läsa 

fältanteckningarna. Där ställde jag mig också forskningsfrågan och försökte hitta 

återkommande mönster, precis som i analysens första steg. Efter att även där funnit olika 

mönster i fältanteckningarna återgick jag till mindmapen igen. Jag försökte då att finna 

eventuella kopplingar mellan intervjumaterialet samt fältanteckningarna. Detta med hjälp av 

att fokusera på pedagogikens innebörd i elevers beskrivningar av ”pedagogik”.   

    Genom att flera gånger läsa intervjuerna och återgå till mindmapen, såg jag fler 

återkommande mönster som jag sedan tolkade som tre huvudsakliga kategorier, vilka jag 

återkommer till i resultatdelen. Dessa tre kategorier blev således resultatet av min empiri. Men 

som Backman menar är inte problemet besvarat vid detta lag, utan ”det blir det först efter 

nästa steg” (Backman 1998, s. 29).  
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4. Elevers beskrivningar av fenomenet pedagogik   
I denna del av studien kommer jag att presentera resultatet av den empiriska studien. Efter 

varje resultatavsnitt kommer jag att anlysera dessa med hjälp av tidigare nämnd litteratur. 

    De som deltagit i denna studie är, som tidigare nämnt, elever och lärare på en 

gymnasieskola där lärarna i ett arbetslag tidigare varit deltagare i projektet ”Pedagogiska 

kvarten”. I detta avsnitt har jag valt att namnge eleverna som Anna, Jenny och Emma samt 

Erik, Kalle och Johan i killgrupen. Lärarna som jag följde och som även nämns i intervjuerna 

kommer jag att benämna Britta, Ulla och Lasse.  

     Inledningsvis kommer jag att börja med en övergripande beskrivning av resultatet, där 

figuren nedan illustrerar resultatet av min empiri, följt av en mer detaljerad beskrivning av 

varje kategori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Efter att ha läst samt analyserat intervjuerna och anteckningarna såg jag tydliga mönster 

genom de beteckningar eleverna gett i sina svar. Vad som är återkommande i elevernas 

beskrivningar av ”pedagogik”, är bland annat att pedagogik innefattar samtal, diskussion, och 

deltagande. Även tydlighet, struktur, förståelse, omtanke, ansvar, flexibilitet och rättvisa är 

beteckningar de använder för att beskriva ”pedagogik”. Utifrån dessa återkommande 

beteckningar tolkade jag olika mönster och bildade därefter tre kategorier. Dessa kategorier 

ligger till grund för detta avsnitt där varje kategori representerar ett nytt stycke av resultatet. 

De kategorier som jag bildade är således mönster som jag uppfattat i elevernas beteckningar 

av deras svar under intervjuerna samt beteende under lektionerna, visade på att de ansåg att 

innebörden av ”pedagogik” är ett möte med läraren, att ha struktur på lektionerna och 

Elevers beskrivningar av ”pedagogik”  

Möte med lärare Struktur på lektioner Elevdelaktighet 
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elevdelaktighet i undervisningen. Nedan kommer jag presentera och analysera resultatet med 

inslag från intervjuer samt fältanteckningar följt av en avslutande diskussion.  

    Min studie visar bland annat att eleverna i intervjugrupperna och jag uppfattade att samtliga 

elever i klassen var, mer eller mindre, ense om vad som var innebörden av ”pedagogik”. De 

hade oftast gemensamma uppfattningar om vad ”pedagogik” innebar, vilket jag även kommer 

att gestalta genom mina fältanteckningar av observationerna. Som inledning kommer jag att 

ge en beskrivning av sammanhanget och miljön av platsen där jag genomförde studien.  

 

4.1 Min första dag 

Jag hade tidigare kontaktat lärarna och kommit överrens om tider, lektioner och vilka lärare 

jag skulle följa och under vilka dagar. Skolgården är medelstor med träd och andra växter som 

ger en trevlig natur känsla. På gården finns dock få platser där elever eller lärare kan sitta. När 

det är soligt sitter eleverna på trapporna till byggnaderna.  

    När jag kommer in på skolan första dagen, inför den första observationen, möts jag av 

elever som går mellan lektioner och några andra som fördriver sina håltimmar i korridorerna. 

Jag uppfattar inte eleverna som trötta eller omotiverade, utan stämningen är bra och jag 

känner inte av några obehagliga vibbar, av eleverna och själva skolatmosfären. Miljön verkar 

alltså inte stressande utan lugn och studievänlig.  

    Skolan är gammal och uppdelad i olika delar, varav den del som jag tillbringade min tid i 

välkommande med stentrappor i olika våningar och stegräcken av gammalt trä. Dörrarna är 

tunga och i glas, vilket ger en ”antik” och ståtlig känsla över byggnaden. I korridorerna finns 

enstaka gruppbord för eleverna att sitta vid och stora fönster som släpper in ljus från gatorna 

utanför. Trots skolans gamla inredning upplever jag den som ljus med varm miljö.  

    På en våning hade lärarna sina arbetsrum samt ett större lärarrum där de kunde äta lunch 

eller tillbringa sina raster. Lärarna delade ett arbetsrum mellan tre lärare, vilket gjorde dessa 

rum trånga och inte så rymliga. Trots detta, fick jag känslan av en lugn och trygg miljö på, 

även i lärarrummen och resten av skolan. Lärarna var sällan i arbetsrummet samtidigt, vilket 

gjorde att de fick lite egen tid emellanåt. På dörrarna fanns lärarnas scheman samt deras namn 

och telefonnummer, utifall de inte skulle vara på plats och någon behövde nå dem.  

    Väl i arbetsrummet blir jag mött av den lärare vars lektion jag ska börja med att följa. 

Läraren har jag tidigare träffat och är bekant med sen tidigare vilket gör att miljön inte känns 

allt för främmande, även för att jag tidigare gjort min VFU på skolan. Läraren förklarar hur 

dagens lektion ser ut och vad som står på schemat. Läraren berättar även lite kort om klassen 
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och eleverna. Eftersom jag tidigare är bekant med läraren och med skolan och dess miljö är 

jag inte nervös inför att träffa klassen och börja mina observationer. Dock har jag inte tidigare 

träffat klassen som jag ska observera.  

    Den första observationen, som är mitt första möte med klassen börjar med att jag går in i 

klassrummet tillsammans med läraren. Dörren förblir öppen tills alla elever är på plats. Jag 

sätter mig snett bredvid katedern så att jag har blick över hela klassrummet, vilket var den 

plats jag ofta tog under observationerna. De flesta är i tid men somliga kommer senare då 

lektionen redan börjat. Dessa elever ber om ursäkt, förklarar varför de är sena och sätter sig 

sedan vid ett bord. Jag upplever inte stämningen som stressande, varken för eleverna och 

läraren. Läraren behåller lugnet och inväntar eleverna. Klassrummet är inte så stort och består 

av en kateder på rummets ena långsida med fyra större bord placerade framför katedern, där 

eleverna kan sitta i grupper. En platt tv är placerad snett bakom katedern. På den andra sidan 

är det stora fönster ut mot skolgården. Nästan alla klassrum som jag var med och observerade 

såg ut på följande sätt. För att kunna se tavlan och läraren, som oftast var placerad vid 

katedern, behövde somliga elever vända på sig. Det var nämligen inte alltid givet var i 

rummet läraren skulle befinna sig. Dessutom behövde vissa elever vända på sig för att kunna 

se overhead bilder samt tv. Trots att rummet är inrett på det sättet upplevde jag det inte som 

”stökigt” utan även där en lugn miljö med god studieanda. Jag uppfattade inte det som att 

någon kände obehag i klassrummet utan eleverna verkade vara på bra humör.  

   I arbetets nästa avsnitt kommer jag att presentera och ge en detaljerad beskrivning av varje 

kategori av resultatet. Följt av detta gör jag en analys av varje kategori efter varje 

resultatsvansitt. 
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4.2 Pedagogik innebär ett möte med läraren 
Efter att jag observerat klassen ett tiotal gånger valde jag, som tidigare nämnt, att intervjua 

några elever som frivilligt ville ställa upp. För att ta del av deras beskrivningar av 

”pedagogik” och ”pedagogik” ur deras perspektiv öppnade jag båda intervjuerna med att 

ställa frågan: ”Vad tänker ni på när jag säger pedagogik eller att något/någon är pedagogisk?” 

    Samtliga intervjugrupper var ense om att ”pedagogik” är något som är kopplat till läraren. 

Eleverna i intervjugrupperna tänkte på läraren när de hörde ordet pedagogik. Både Anna och 

Jenny svarade på en gång att de kopplar ”pedagogik” till läraren:  

 

Anna: Jag tänker på någonting, eller alltså, jag tänker bara på typ lärare. 

Jenny: Ja eller hur? De första som kommer upp i mitt huvud är typ lärare. 

 

Även eleverna i killgruppen var ense om att det är läraren som de förknippar med 

”pedagogik”. Erik beskriver mer detaljerat genom sina beskrivningar att han anser att 

”pedagogik” är något riktat från en lärare till en elev: ” Jag tänker på, om man tänker från en 

lärare mot en elev”. När eleverna i samtliga intervjugrupper fortsätter att diskutera kommer 

de mer och mer in på vad Erik nämnt nämligen att ”pedagogik” är något från lärare till elev. 

    I tjejgruppen börjar eleverna prata om att läraren bör bry sig om eleverna och även se varje 

enskild elev som en enskild individ. Jenny berättar om en lärare (Britta) som bryr sig väldigt 

mycket om eleverna. Hon förklarar att hon förstår att just Britta bryr sig eftersom hon visar 

det. Med Jennys exakta ord:  

Hon förstår ju liksom vad, alltså hon säger till mig vad jag behöver träna på 

men samtidigt frågar hon mig hur det är utanför skolan. 

 

Eleverna förklarade även att det är viktigt att eleverna känner att läraren tycker att vad de 

säger är viktigt, och att den bryr sig om vad just eleven har att säga. Emma fyller då på att hon 

tycker det bästa är när ”läraren bryr sig om vad jag just tänker om det här”. Emma poängterar 

då att det är viktigt att läraren bryr sig eleverna som enskilda individer och visar detta genom 

att bry sig om de och deras åsikter.     

    Vidare förklarar Jenny och de andra tjejerna att de menar att mötet med läraren bör vara på 

det sättet att läraren förstår eleven på så sätt att eleven känner sig bekväm. De påstår till 
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exempel att mötet bör vara så bekvämt att det inte ska vara några problem för eleven att säga 

till läraren vad den förstår och inte förstår vad den behöver hjälp med osv:  

Anna: Liksom förstår vad man inte förstår. 

Jenny: Jag tycker en bra lärare är typ, ja men typ som du säger; som förstår en. 

Tar hand om en. Förstår en så mycket så den tar hand om en, så att man känner 

sig bekväm med den. Men så det känns okej för mig att säga jag förstår inte det 

här kan du hjälpa mig liksom. Och att den liksom inte himlar med ögonen utan 

att den typ bara: ja men det är lugnt.  

 

    Britta, som Anna, Jenny och Emma beskrev i intervjuerna, var en av de lärare som jag 

följde under min observationstid. Under dessa lektioner lade jag till märke att läraren försökte 

visa sin omtänksamhet och se varje enskild elev som individ genom att till exempel fråga hur 

det är och även prata med eleverna om andra saker än bara skolan.  Jenny menade då att 

Britta visar att hon ”verkligen bryr sig”, i ett sådant tillfälle. Till skillnad från Britta beskrev 

eleverna Astrid, en annan ämneslärare, som en lärare som inte visade omtanke i mötet med 

eleverna. Jenny och Emma menade att Astrid ” aldrig frågat hur jag mår liksom”. Däremot, 

utifrån mina fältanteckningar av Brittas lektioner, upplevde jag eleverna som avslappnade och 

bad om hjälp samt sa till om de inte förstod, under lektionens gång. Denna lektion var även en 

av de lektioner jag lade till märke att läraren anpassade undervisningssättet efter elevernas 

olika behov. Något som samtliga elever, som jag intervjuade, ansåg vara viktigt.   

     Eleverna beskrev, under intervjutillfällena, att det är viktigt att läraren kan anpassa 

undervisningen efter olika behov. Emma menade att alla elever är olika och att det därför är 

viktigt att läraren kan anpassa efter samtliga elever i en klass.  

Emma: För alla har ju olika behov och vissa lärare kan bara anpassa efter de 

jätteduktiga eller jättedåliga. Läraren ska ju kunna anpassa efter alla.  

Anna fortsatte att förklara att de har en lärare som ”inte vet hur han ska lära ut till de som inte 

förstår första gången”. Hon poängterade att läraren är duktig i sitt ämne men att denne lägger 

mer tid på de ”duktiga eleverna”, men att de som inte kan lika mycket inte får lika mycket tid. 

Och framförallt inte tillräckligt mycket förklaringar och hjälp för att de ska kunna förstå. 

Jenny poängterar då att de lärarana ”endast har ett sätt att lära ut på”, till en viss grupp 

elever. Emma fortsätter: ”Det är därför jag sa det där med en pedagogik lärare, alltså kunna 
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anpassa efter allas lika behov”.  

    Denna anpassning lade jag märke till under mina observationer. Under Brittas lektioner 

arbetade eleverna med samma uppgift, men på olika sätt. De elever som upplevde att de lärde 

sig mer av att lyssna på band, eller läsa en bok eller se en film, fick göra det. Eleverna fick 

även jobba med uppgiften på valfri plats. De som studerade bäst i klassrummet stannade kvar 

medan de som fick mer lugn på annan plats, hade även den möjligheten.  

   Detta var något som Kalle tyckte var viktigt. Han menade att läraren bör vara flexibel med 

eleverna genom att förstå deras olika behov och se till det dem behöver.  

Kalle: Säg att jag är jättedålig på att skriva prov och då kanske jag får skriva 

en uppsats istället eller kanske göra något muntligt. Läraren ska vara flexibel 

och kunna anpassa sig.  

Johan, som höll med Kalle, menade också på att just flexibel är en väldigt viktig egenskap för 

läraren. Både Johan och Erik fyllde på Kalles ord och menade på att läraren måste inse att alla 

elever är olika för att bemöta eleverna på bästa sätt. Erik, Kalle och Johan menade även att 

läraren bör vara rättvis. De menade bland annat att rättvisan var förknippat med lärarens 

flexibilitet. Mer specifikt, att rättvisa innebär att eleverna får arbeta efter sina behov och att 

läraren förstår detta.   

    Utifrån mina fältanteckningar var inte alltid alla lektionerna anpassade efter elevernas 

behov. Under Lasses lektioner fick eleverna arbeta med samma skrivuppgift på samma sätt. 

Denna lektion beskrev Anna, Jenny och Emma som en lektion där läraren inte alltid såg 

elevernas olika behov. De menade på att lärare som Lasse ”bara kunde anpassa efter vissa 

elever”. Tjejerna beskrev också att det inte då kändes som att läraren brydde sig och förstod 

deras olika behov. Under en av Lasses lektioner lämnade två elever klassrummet och kom inte 

tillbaka. Lasse tydliggjorde då för mig att eleverna lämnade lektionen på grund av att de inte 

förstod uppgiften eller tyckte det var för svårt och lämnade då lektionen istället för att 

försöka. Vad intervjudeltagarna menade med ett sådant tillfälle skulle förmodligen vara att de 

lär sig på olika sätt och att läraren således behöver anpassa efter allas olika behov samt vara 

flexibel inför detta.  

    Mötet med läraren blir således viktigt enligt eleverna samt utifrån fältanteckningarna, att 

bedöma. Att läraren bryr sig, är flexibel samt anpassar efter elevernas olika behov är vad 

samtliga intervjuade elever, mer eller mindre, är ense om.   

    Nedan kommer jag att analysera empirin, med hjälp av vald litteratur. Fokus kommer att 
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ligga på vad andra studier betyder i relation till min studie samt vilken betydelse lärarens roll 

och dennes bemötande av eleverna har.  

 

4.2.1Analys  

Genom att ställa forskningsfrågan Vilka innebörder av fenomenet pedagogik framträder i 

elevers beskrivningar av ”pedagogik”? framgår det av mitt empiriskamaterial att 

”pedagogik” innebär ett möte med läraren. Detta möte med läraren innebär bland annat att 

läraren bryr sig om eleverna, har förståelse samt att denne anpassar undervisningen efter allas 

behov, enligt eleverna.  

    Utifrån mitt material framgår det att mötet med läraren är något eleverna värdesätter och 

ser som en innebörd av ”pedagogik”. Detta möte mellan lärare och elev, menar Hugo (2007) , 

är ett mellanmänskligt sådant, där dessa möten är viktiga för att eleverna ska bli mottagliga 

för lärande. 

 

När ett genuint möte ska komma till stånd, krävs det att individerna i mötet framträder 

mer som personer än som rollfigurer. Om läraren styrs av sin lärarroll och eleven av sin 

elevroll, försvårar det möjligheten till en nära relation mellan dem […] En roll skapar 

dessutom en viss förväntan hos motparten. När läraren som person möter eleven som 

person, underlättar det deras mellanmänskliga möte (citerat i Hugo 2007, s. 159). 

 

Hugo poängterar att om dessa ” möten skall ske krävs en öppenhet, ett intresse och ett 

engagemang från lärare att utgå ifrån eleverna” (Hugo 2007, s. 165). I min studie poängterade 

eleverna att just mötet med läraren var viktigt, vilket de även menade gav innebörd åt 

begreppet ”pedagogik”. Att ha en lärare som bryr sig ansågs av eleverna som mycket 

betydelsefullt.  

    I likhet med eleverna i Perez Prietos (1992) studie visar min studie att eleverna anser att det 

är viktigt med en lärare som engagearer sig. Detta kan således betyda att lärarens roll är 

betydande inom skolerfarenheterna, det vill säga att läraren bryr sig om eleverna. Något som 

Anna, Jenny och Emma i min studie poängterade. Till skillnad från Hugo, som benämner det 

som ett mellanmänskligt möte, menar Perez Prieto (1992) att det är lärarens lyhördhet för 

eleverna. Han menar på att denna lyhördhet, bland annat, innebär strävan av att lyssna på 

eleverna samt att försöka förstå dem. Katarina Lundell (1999) menar att mötet med läraren är 
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viktigt och att lärarna därför ska ”ta sig tid att lyssna och ta tillvara elevens synpunkter” 

(Lundell 1999, s40). Lärarens roll i mötet med eleverna är därför avgörande. 

    Eleverna i min studie uppmärksammade även betydelsen av att läraren ser varje enskild 

elev som enskild individ. Det handlar således om att som lärare ställa sig frågan om vilka man 

har framför sig och att se individerna framför sig och inte bara som elever (Hugo 2007). 

Liksom i min studie, visades det i Jönssons (2010) studie att eleverna menade att läraren bör 

kunna se, samt ha intresse för eleverna som enskilda individer (Jönsson 2010, s. 54). Detta 

möte är då någon form av ansvarstagande gentemot elever där lärarens engagemang är viktigt 

(Nikolajsen 2005). Läraren ska således se till att alla får den hjälp de behöver (Nikolajsen 

2005).  

    Detta möte handlar alltså inte om något annat än ett mellanmänskligt sådant, som Hugo 

(2007) poängterar. Han menar att det inte gäller att möta eleverna med kursplaner, 

åtgärdsprogram eller liknanden, utan att ” se den andres behov, att utgå ifrån elevernas 

tidigare erfarenheter och se eleverna som resurser och kompetenta medmänniskor som vill 

och kan lära sig saker” (Hugo 2007, s. 166). Även eleverna i Hugos studie, likasom eleverna i 

min studie, hade poängterat vikten av att läraren skulle förstå eleven. Anna och Jenny, från 

min studie, menade på att mötet skulle innebära en förståelse från läraren gentemot eleverna. 

Hugo beskriver detta som att ”[d] et behövs kloka eldsjälar som orkar fylla elevernas behov 

av uppmärksamhet” (Hugo 2007, s. 167). Lundell (1999) menar att vi ”kan, genom att 

uppmärksamma varje enskild elev, stärka elevens skälvkänsla” (Lundell 1999, s. 45). Att se 

varje enskild individ är således viktigt för mötet mellan lärare och elev.  

    I min studie menade eleverna att läraren även skulle bry sig hur de mår utanför skolan. 

Jenny beskrev en lärare som, hon menade, brydde sig. Jönsson (2010) menar att ”[d]et var då i 

huvudsak läraren i egenskap som omvårdare och eller kurator” som eleverna beskrev (Jönsson 

2010, s. 55). Lars Persson (2012) poängterar också att lärarens bemötande och agerande med 

eleverna var viktigt, och återkommande i hans studie. Lärarens bemötande ska således vara på 

så sätt att läraren bryr sig och är intresserad av elevernas åsikter och att denne visar det 

(Persson 2012). Detta var något som eleverna i min studie poängterade som viktigt i mötet 

med läraren. Vidare kan det vara anmärkningsvärt att notera att lärarens roll har betydelse för 

elevers personliga erfarenheter av ”pedagogik”.  

    Lärarens roll blir således viktig och det mellanmänskliga mötet, som Hugo samt eleverna ur 

min studie uppmärksammade, likaså. Så som andra studier och elever också uppmärksammat 

innebär pedagogik bland annat ett möte med läraren. Läraren står således i ansvar för 
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bemötandet, att bry sig om eleverna, att anpassa till deras behov samt att se varje enskild elev 

som enskild individ.  

 

4.3  Pedagogik innebär struktur på lektionerna  
Under intervjuerna beskrev inte eleverna endast ”pedagogik” som ett möte med läraren. De 

menade även att fenomenet ”pedagogik” också innebar lektioner och lektionernas struktur. 

    Kalle poängterade i intervjun att lärarens kontroll över lektionen är viktig. Han menade 

bland annat att läraren bör ha ”koll på lektionen så att lektionen inte bara flyter iväg”. Med 

”kontroll” och ”koll på lektionen” menade Kalle att det behövdes tydlighet. Tydlighet var 

även något som Johan menade var viktigt. Han beskrev att en genomgång alltid var ett bra sätt 

att få ”kontroll” över lektionen och att den här genomgången skulle stå i grund för lektionen 

samt lektionens uppbyggnad. Johan menade också att genomgången inte skulle vara så lång 

och att läraren ska ”berätta om ämnet, inte bara prata om det”.    

    Genomgången i början av lektionen var även något eleverna i den andra intervjun 

poängterade och ansåg vara viktig för lektionens tydlighet. Anna, Jenny och Emma menade 

att en god start på lektionen, med exempelvis en genomgång, fick eleverna fokuserade och att 

de förstod vad som gällde för dagens lektion.   

    Under Britta och Ullas (en annan lärare vars lektioner jag observerade) lektioner började de 

med en kort genomgång på vad som gjordes förra gången och vad som gäller för dagens 

lektion. Båda lärarna skrev upp lektionsplanen på tavlan. Detta refererade eleverna tillbaka till 

under intervjuerna. Kalle poängterade att lektionen ”inte kändes så flummig då” och samtliga 

elever som blev intervjuade var ense om att de kände att lärarna på så sätt la en god struktur 

för lektionen som komma skall.   

    Till skillnad från Britta och Ullas lektioner som var tydliga saknade Lasses lektioner den 

typen av tydlighet, enligt eleverna. Utifrån mina observationer och fältanteckningar, hade 

Lasses lektioner inte någon liknande genomgång som inledning. Klassrummet var ”öppet” 

och eleverna kom in vart eftersom och Lasse tog då närvaro. Det var även de lektionerna som 

eleverna ville gå ifrån och som de hellre jobbade hemifrån på. Emma beskrev i intervjuerna 

att just den lektionen kändes ”flummig” och att eleverna inte riktigt visste vad de skulle göra. 

Jenny fyllde då i att just Lasses lektioner var ”lite för fria”. Eleverna poängterade då att de 

behövde mer tydlighet och struktur.   

    Under en lektion fick eleverna bryta av sitt skrivande på inlämningsuppgiften för att titta på 

en film. Filmen hade inte i specifikt med elevernas arbete att göra, vilket eleverna upplevde 
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som mindre effektivt. Anna menade att de då ”glider ifrån ämnet på fel sätt och då blir man 

förvirrad”. Anna, Jenny och Emma ansåg därför att de hellre hade haft en variation som hörde 

till ämnet. De var tydliga med att poängtera att variatonen till lektionerna även var något som 

skulle bidra till effektivitet. Jenny menar då att hon hellre hade suttit och skrivit på uppgiften, 

om det var så att variationen inte berörde ämnet.  

    Jenny beskrev att lektionernas otydlighet var anledningen till att hon, och möjligtvis de 

andra eleverna, hellre jobbade hemifrån.  

Jenny: Om vi har en sådan fri lektion, då kan jag istället gå hem. Då får jag 

liksom mer gjort. Det är därför jag vill gå hem och jobba.  

Trots att eleverna tyckte att genomgången var en viktig del för att lektionen skulle få struktur 

var de, som tidigare nämnt, även ense om att genomgången inte skulle vara för lång. Jenny 

beskrev då en lektion då läraren ”har genomgång typ hela lektionen, man orkar inte lyssna så 

länge och man måste ju ta in det”. Emma tyckte bland annat att lektionen skulle vara 

strukturerad på ett sätt att den blev effektiv. Med denna effektivitet, menade Anna, Jenny och 

Emma, var att lektionen varierande.  

    Eleverna, ur båda intervjugrupperna, beskrev Ullas lektioner som varierande och effektiva. 

Jenny förklarade att lektionen är bra på följande sätt:  

Vi börjar oftast med en kort genomgång, och sen så kanske vi får en uppgift och 

man ska dikutera det i grupper. Sen pratar vi lite till vid tavlan och sen kanske 

vi får anteckna lite och sen kanske hon ger ss någon övning, typ alla so, tycker 

såhär går till det hörnet och alla som tycker de går till det hörnet.  

 

Utifrån mina observationer och fältanteckningar var Ullas lektioner så som Jenny beskrev. De 

var varierande men ändå lärarstyrda. Något som Erik tyckte hörde samman med begreppet 

”pedagogik”. Under Ullas lektioner upplevde jag eleverna som fokuserade. De talade när de 

skulle och när läraren hade genomgång lyssnade de noggrant. Innan eleverna hann bli trötta 

på en och samma övning eller uppgift, varierade Ulla lektionen. Eleverna upplevdes inte då 

som trötta och ingen ville heller gå hem för att studera istället för att vara i klassrummet. 

Jenny poängterade i intervjun att lektionen var så ”blandad” vilket gjorde att hon orkade. 

Samtliga elever som blev intervjuade menade också att det var bra att variera lektionen med 

diskussioner och grupparbeten. Anna förklarade då att ”det blir som repetition i hjärnan, för 

då pratar man ju om det och man hör det flera gånger”.   
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    Under Lasses lektioner, som eleverna beskrivit som mindre strukturerade, blev många trötta 

och ”förvirrade”, som Jenny menade. Under Lasses lektioner fick eleverna, som tidigare 

nämnt, arbeta med en uppgift. Lektionerna var även längre än vanligt. Dessa lektioner 

upplevde jag eleverna som mer ”pratiga” än vanligt. I förhållande till Britta och Ullas 

lektioner, höll inte eleverna fokus och man ägnade sig inte bara åt att göra klart uppgiften. 

Jenny beskrev detta som konsekvenserna av att lektionen var för ”fri” vilket i sin tur bidrog 

till ”förvirring”. Erik menade att i en sådan situation hade läraren ”inte kontroll över lektionen 

som den bör ha”. Anna, Jenny och Emma ansåg att lektionen inte då var effektiv och att 

eleverna då inte heller var effektiva.   

    Tydlighet, effektivitet och variation var alltså återkommande beteckningar i intervjuerna 

samt tydliga mönster i fältanteckningarna. För att få en god struktur på lektionen och för att 

eleverna skulle tycka att lektionerna var ”bra”, menade de att lektionen skulle innefatta just 

dessa mönster. Saknade lektionen denna struktur blev eleverna förvirrade och förstod inte vad 

de skulle göra, samt att de inte såg någon mening med att vara kvar i klassrummet, istället för 

att studera hemifrån.   

     

4.3.1 Analys 

Mitt empiriska material visar även att eleverna var ense om att ”pedagogik” innebär struktur 

på lektioner. Innebörden av pedagogik som struktur på lektionerna, framträdde i elevernas 

beskrivningar av ”pedagogik” genom att undervisningen skulle vara tydlig, effektiv samt 

varierande. De menade exempelvis att de hellre gick från en lektion som var ”fri”, och inte 

strukturerad.  

    Elevernas beskrivningar av ”pedagogik”, i min studie, tydde, som tidigare nämnt, på att 

lektionerna skulle vara strukturerade. Under en lektion då struktureren inte var lika tydlig som 

vanligt, lämnade två elever lektionen eftersom de inte förstod vad de skulle göra. Liknande 

var det i Hugos (2007) studie som visade att eleverna hellre gick från lektionen eller inte 

närvarade överhuvudtaget. Detta skulle kunna tyda på att just denna struktur är av betydelse 

för pedagogik för eleverna samt att eleverna, i min studie, inte förstod, om lektionen inte var 

strukturerad och/eller bra.  

    I min studie uppfattade eleverna en bra lektion som en lektion som var varierande. I 

förhållande till detta, visar även Lundells (1999) studie på att eleverna ansåg att 

undervisningen skulle vara varierande. De menade att undervisningen skulle innehålla 

individuella arbeten likasom grupparbeten, vilket även eleverna i min studie menade. Även 
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Nikolajsens (2005) studie visar på att eleverna uppskattar en mer varierande undervisning. 

Hon menar att ”[f]lera elever talar om att de inte vill ha för mycket genomgång i taget. De vill 

få instruktionerna i små steg” (Nikolajsen 2005, s. 254). Förutom det visar studien, precis som 

min studie, att eleverna ibland vill jobba parvis, enskilt eller kanske i större grupp. Något som 

är gemensamt med elevernas syn på lektioner ur min studie. Utifrån mitt material att bedöma, 

ansåg eleverna att variation var viktigt. Jenny menade till exempel att variation behövdes för 

att eleverna skulle orka med lektionerna. Detta, menar Nikolajsen (2005), är att eleverna inte 

uppskattar enformighet: ”Det har under intervjuerna inte framkommit att någon speciell 

undervisningsmetod av eleverna uppfattades som bättre än någon annan. Eleverna verkar 

uppskatta det mesta utom enformighet” (Nikolajsen 2005, s. 255).  

    Undervisningens och lektionens kvalitet samt struktur var något som eleverna ur min studie 

menade var viktigt. Denna stimulering i undervisningen betonar även Hector Pérez Prieto 

(1992) i sin studie. Vilket är bland annat ”genom ständig metodisk och/eller innehållslig 

förnyelse” (Pérez Prieto 1992, s. 67). Han menar på att en lyckad undervisning var något som 

var återkommande för eleverna i hans studie. Av Pérez Prietos (1992) studie framgår det 

också att en lyckad undervisning och nödvändiga förutsättningar för detta, var en viktig 

uppgift för läraren.   

     Mitt material tyder även på att eleverna uppskattade en varierande lektion och att de 

orkade mer när lektionen inte var enformig. Även i Nytells (1996) studie menade eleverna att 

läraren först är tydlig och berättar någoting, i form av en genomgång, men att denne också 

ställer frågor till eleverna så att det bildar en diskussion i klassrummet, så som eleverna ur 

min studie beskrev en god lektion som. Detta var således en viktig aspekt i en lyckad och god 

undervisning enligt Nytell (1996), och som innebörden av pedagogik utifrån mitt empiriska 

material att bedöma.   

    Förutom att uppfatta struktur på lektionerna som ”pedagogik”, menade även eleverna att 

deras deltagande även var betydande och vad ”pedagogik” innebar. 

    

 4.4 Pedagogik innebär elevdelaktighet 
Inom ramen för variation i undervisningen menade eleverna att ”pedagogik” även var samtal, 

diskussion och att prata med läraren och med andra klasskamrater. Detta har jag tolkat som 

någon form av elevdelaktighet i undervisningen och i klassrummet.   

    När eleverna beskrivit variation på lektioner har de även poängterat betydelsen av samtal 

och att prata. Erik menade bland annat på att han gärna ville hinna prata om saker och ting för 
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att ”få lite fler aspekter på det”. Han poängterade betydelsen av samtal genom att beskriva att 

när man pratar om uppgifter eller om en genomgång ”då känns de som allt sätter sig extra 

liksom. För första gången man hör de kanske man blir påverkad av varandra liksom”.  Erik 

menade därför att samtalet var viktigt i klassrummet.   

    Även Anna, Jenny och Emma var ense om att diskussion och att prata i klassrummet var 

viktigt. Emma menade då att det var betydande att sitta i grupp och prata, som de gjorde under 

Ullas lektioner. Jenny tyckte att det var viktigt att hon ”fick testa lite själv”, vilket i sin tur 

ledde till att hon kände att hon blev delaktig i undervisningen.   

    Delaktigheten var även något Emma poängterade: 

 

De jag tycker är kul det är när man får vara med i undervisningen man får vara en 

del av den, typ när någon lärare bara står och pratar då får man ju inte vara med 

man får liksom inte säga något. Inget ”vad tycker ni?”. Man får inte stanna upp och 

tänka eller prata om det. Det skönaste är när man får sätta sig och prata i 

grupperna och känna att man får vara en del av det och läraren bryr sig om vad jag 

just tänker om det här. 

 

Emma poängterar här att hon tycker det är viktigt att vara delaktig i undervisningen och att 

eleven får känna att hon är en del av det. Vidare beskriver Emma de lektioner där hon får vara 

med och prata som bra lektioner. Även Anna och Jenny ansåg att det var viktigt med 

delaktighet i undervisningen och att de fick chansen att bli hörda.   

    Under Ullas lektioner ställde Ulla frågor till eleverna under genomgångarna, hon frågade 

eleverna vad de tyckte och försökte göra de delaktiga i en diskussion. Eleverna höll då oftast 

fokus, lyssnade och var beredda med svar och diskussioner. Jenny förklarade i intervjun att 

just den lektionen var givande eftersom eleverna hela tiden kunde vara med och prata samt 

tycka till om saker, vilket stärkte delaktigheten av eleverna i undervisningen. Jenny förklarade 

även att det behövdes samtal kring vissa ämnen för att färska minnet och för att bättre minnas 

vad som sagts under lektionen. Hon menade att man därför behövde ”testa lite själv”. Hon 

beskrev en tidigare lektion: 

 

Jenny: Det känns som det de han går igenom är en bit av det. Sen får man testa lite 

själv och sen kanske läraren kan fortsätta. För sen när vi kommer tillbaka nästa 

gång efter genomgången bara, då kommer vi ihåg vad läraren sagt. Annars kommer 

inte jag ihåg i alla fall.  
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Jenny menar alltså att hon inte tar in all information, och kanske till och med glömmer bort 

till nästa lektion, om hon inte får vara delaktig och prata och diskutera vad läraren gått 

igenom.  

    Kalle fortsatte att beskriva en situation med en lärare som låter eleverna vara delaktiga. Han 

förklarade att just den läraren får eleverna delaktiga i diskussioner och att han ”kommer fram 

och pratar”. Kalle menade också att inte bara eleven är delaktig i situationen då, men även 

läraren. Johan förklarade även att han inte känner sig delaktig då läraren står och föreläser. 

Både Erik och Kalle höll då med och förklarade att läraren ska öppna för elevernas deltagande 

genom att t ex ställa frågor och öppna upp för diskussioner, i mindre grupper eller i helklass.   

    Avslutningsvis poängterade Anna, Jenny och Emma att de inte ansåg att elevdelaktighet var 

att fylla i blanketter om hur man lärde sig bäst eller om man har problemet med något 

undervisningssätt. De menade på att man inte ska behöva ha några större problem för att 

kunna påverka och vara delaktig, utan att det ska vara något kontinuerligt i klassrummet. 

Exempelvis genom att samtala, prata och dikutera för att få grepp om olika lektionsämnen 

eller för at göra sig hörd. 

 

4.4.1Analys 

Samtal, att prata och att diskutera har jag, som tidigare nämnt, tolkat som elevdeltagande. 

Dessa beteckningar har jag tolkat i kategorin elevdeltagande som innebörden av pedagogik 

genom elevers beskrivningar av ”pedagogik”. Eleverna menade att de lärde sig bättre genom 

deltagande och att de då kände att läraren brydde sig om vad just de sa. Elevdeltagande är 

även något som poängteras i Skollagen:  

 

Eleverna ska ha inflytande över hur deras utbildning utformas … De demokratiska 

principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar skall omfatta alla elever. 

Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på 

såväl innehåll som former skall vara viktiga principer i utbildningen (Skolverket, 2002).  

 

Att vara delaktig som elev framgick tydligt av elevernas beskrivningar av ”pedagogik”, i min 

studie. De menade på att läraren skulle inkludera alla i klassrummet och de skulle få chansen 

att bli hörda samt använda samtalet i undervisningen. Peréz Prieto (1992) poängterar detta i 

sin avhandling genom att mena att elever är ” både deltagare och medskapare av de 

sammanhang i skolan som de ingår i” (citerat i Hugo 2007, s. 161). Detta kan exempelvis 
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förstås genom att Pérez Prietos (1992) studie visar vilken innebörd det haft för vissa elever att 

ha någon form av avstånd till skolan. Elevernas deltagande har alltså den betydelsen som 

eleverna i min studie poängterade. Detta kan således tolkas som att elevdeltagandet har 

betydelse för elevers skolerfarenheter och att om detta deltagande inte finns eller uppmuntras 

kan det få konsekvenser för elevernas skolerfarenheter genom att de t ex tar avstånd.  

    Utifrån mitt material visade det sig att eleverna menade att de till exempel lärde sig bättre 

när de var delaktiga, pratade och diskuterade. Hugo (2007) menar på att denna elevdelaktighet 

är viktigt. Detta grundar han i att eleverna i hans studie ”lärde sig tillsammans när de kände 

sig delaktiga, upplevde mening i mötet med de andra och när de upplevde att innehållet var på 

riktigt. I mötet med de andra i ett riktigt sammanhang blev deras olikheter en styrka i 

samarbetet” (Hugo 2007, s. 161). Detta är just det deltagande som eleverna ur min studie 

beskrev utifrån deras personliga erfarenheter. Hugos empiri visade, liksom min, att om 

eleverna ska känna sig delaktiga beror det på lärarens förmåga att inbjuda till deltagande 

(2007). Till exempel genom att ställa ut frågor osv till eleverna, så som lärarna Ulla och Britta 

gjorde, i min studie. Dessutom menade eleverna även att de lärde sig i de sammanhang då de 

var delaktiga. Hugo beskriver detta som att eleverna  

 

främst lärde sig i meningsfulla sammanhang där de tillägnade sig kunskap i något de 

kände sig involverad i till skillnad mot tidigare då de upplevt att det handlade om en 

fastställd kunskap som de var tvingade att lära sig och som de dessutom ofta upplevde 

som meningslös (Hugo 2007, s. 162).  

 

Detta, menar Hugo , är något som visar på elevdeltagandets betydelse. Eleverna i Hugos 

studie menade även på att de var viktigt att deras lärande skulle vara något som faktiskt 

angick dem (2007). De menade på att de ville testa och försöka själva, något som även Emma 

poängterade i min studie. Emma menade, som tidigare nämnt, att hon ville ”testa själv”. 

Emma menade att elevdeltagandet var viktigt just för hennes lärande. Detta poängterar Nytell 

(1996) som nödvändigheten av elevdelaktighet och något som ständigt bör uppmuntras och 

utvecklas. Han betonar samtalets betydelse och att det krävs ett ständigt samtal mellan 

aktörerna i fråga. Nytells studie visar bland annat att eleven ”måste på ett påtagligt sätt vara 

med i de samtal…Det räcker inte att tala om att eleverna skall ha ett inflytande” (Nytell 1996, 

s. 96). Nytell menar att eleverna ska bli delaktiga och på så sätt få inflytande i skolan (1996).  

    Innebörden av den elevdelaktighet som framgår av min empiri, är således något som inte 

bara är betydande för eleverna i min studie och deras beskrivningar av ”pedagogik”, men även 
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något som andra studier visat på och som behöver uppmuntras, enligt Nytell (1996).  

     Ovan har jag presenterat och analyserat resultatet av min empiri. Nedan kommer jag att 

avsluta denna studie med en diskussion där jag kommer att blicka tillbaka på studiens 

höjdpunkter och förhålla detta till framtida forskning.  
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5. Avslutande diskussion 
I de tidigare avsnitten av denna studie har jag redogjort för studiens tillvägagångssätt samt 

metodologiska utgångspunkt. Följt av detta har jag presenterat elevernas beskrivningar av 

”pedagogik” med hjälp av intervjuutskrifter samt fältanteckningar, som jag sedan har ställt i 

relation till litteratur och tidigare gjorda studier.   

    Min forskningsfråga har varit Vilka innebörder av fenomenet pedagogik framträder i 

elevers beskrivningar av ”pedagogik”? Syftet har, som sagt, varit att visa hur fenomenet 

pedagogik formas i elevers beskrivningar av ”pedagogik”. Min ambition är att på detta sätt 

öppna för en fortsatt diskussion av pedagogik och vad det kan betyda för lärares undervisning 

och elevers lärande. Jag ser det betydande för min roll som framtida lärare och som nuvarande 

lärarstudent, att förstå elevernas perspektiv med vad som kommer att vara i grund för min 

kommande yrkesroll, nämligen pedagogik. Som lärarstudent möter man dagligen begreppet 

pedagogik och får ta del av olika forskares perspektiv och definitioner av detta.  Trots att detta 

är givande menar jag på att den verkliga källan, till vad pedagogik egentligen innebär, är just 

de individer jag i framtiden kommer att arbeta med, nämligen eleverna.   

    Min etnografiska studie har visat på olika återkommande beteckningar som återkommer i 

elevernas beskrivningar av ”pedagogik”. Dessa återkommande beteckningar har jag sett som 

mönster och tolkat dessa i tre kategorier vilka är att pedagogik innebär ett möte med läraren, 

strukturerade lektioner samt elevdeltagande. Eleverna menade bland annat att läraren skulle 

bry sig, ha förståelse för eleverna, se eleverna som enskilda individer samt anpassa 

undervisningen efter elevers olika behov. Förutom det ansåg eleverna att lektionerna krävde 

tydlighet, effektivitet samt variation. Samtalet och diskussionen var även något de 

poängterade. Elevdeltagande var nämligen en av ”pedagogikens” innebörder, enligt eleverna.  

    Som Hugo (2007) och andra forskare, som jag presenterat, belyst, är läraren betydande i 

sammanhanget. Min tolkning utifrån mitt empiriska material är, vad som är gemensamt för 

dessa kategorier, betydelsen av lärarens roll i sammanhanget. Läraren var även något eleverna 

tänkte på när de hörde begreppet pedagogik, och som jag ser som grunden för samtliga 

kategorier av elevernas beskrivningar.  Förutom att läraren har en del i bemötandet av 

eleverna, är läraren även ansvarig för lektionernas struktur och att lektionerna är varierande 

samt att göra eleverna delaktiga i undervisningen och i klassrummet. Utifrån min studie, 

menar jag på att det är läraren som förmedlar pedagogiken vilket i sin tur bidrar till att 

lärarens roll är den mest betydande, oavsett vilken kategori av elevernas svar vi bemöter. Jag 

menar då att läraren är den som bär det pedagogiska ansvaret och pedagogik begreppets 

innebörd, utifrån mitt empiriska material. Att läraren skulle ha sådan stor betydelse var något 
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jag förväntade mig i resultatet. Detta på grund av att det är läraren som dagligen möter 

eleverna och att det är läraren som, mer eller mindre, ansvarar för det mellanmänskliga möte, 

som Hugo (2007) poängterar i sin avhandling.  

    Min studie visar även på att eleverna anser att ”pedagogik” är strukturerade lektioner, vilket 

även förvånade mig. Detta för att elevernas uppfattning av hur en lektion skulle vara 

strukturerad var typiska och traditionella. De vill bland annat ha genomgångar, prata i grupper 

och sedan återsamla tankar tillsammans med läraren innan lektionens slut. Eleverna ansåg t ex 

att en fri lektion inte var givande. De blev lätt förvirrade och utan lärarens direktioner förstod 

de inte vad de skulle göra. Jag tolkar detta som att eleverna inte riktigt är redo för ansvar för 

sina studier. Med det menar jag att eleverna behöver en lärare som ger de direktioner. De kan 

således inte förväntas av dessa att de ska ta ansvar då de istället känner förvirring. Trots att de 

menar på att delaktighet är viktig blir en fri lektion snabbt en förvirrande lektion. För att en 

sådan frihet ska finnas i lektionen, där läraren inte är lika direkterande, krävs det även att 

eleverna är beredda på att ta eget ansvar. Läraren förväntas finnas till hands och se till att 

eleverna vet och förstår vad de ska göra. Min tolkning av detta blir således att läraren roll, 

även där, är väldigt viktig. Om inte avgörande. 

      Som jag tidigare belyst i tidigare avsnitt av denna studie, tänkte eleverna på lärare när de 

hörde ordet pedagogik. Jag menar, som sagt, då på att det är läraren som är det återkommande 

mönstret i klassrummet och i elevernas beskrivningar. Läraren är den som eleverna menar är 

den pedagogiskt anavariga genom att t ex bry sig, anpassa lektioner och göra eleverna 

delaktiga osv, enligt min tolkning. Läraren är alltså vad dessa tre kategorier, mer eller mindre, 

innefattar. Jag tolkar detta som att läraren är den som förmedlar pedagogik medan eleverna är 

mottagare. Pedagogiken skulle alltså inte ha sin innebörd utan en mottagare, vilka är eleverna 

i detta fall. Dessutom anser jag att även eleverna är, i någon mån, förmedlare av pedagogik. 

Genom att anta deras perspektiv och genom att förstå den, anser jag att eleverna blir 

förmedlare av pedagogik medan lärarna således är mottagarna. Detta leder i sin tur till 

innebörden av att anta elevernas perspektiv och dra nytta av detta i undervisningen.  

    Genom att, som lärare, bland annat anta elevernas perspektiv och innebörder av 

”pedagogik” och exempelvis ha i åtanke hur mötet med eleverna är, ha en god struktur i 

lektionerna samt att få eleverna att känna sig delaktiga, tror jag att både elever och lärare kan 

bilda den bästa undervisningen och således pedagogiken tillsammans. Elevernas perspektiv 

blir då uppmärksammat och läraren förstår på samma sätt elevernas behov i lärandet. Detta 

menar jag kan bidra till rätt riktning för att förstärka vad som krävs för elevernas lärande och 

således elevernas skolgång. Det räcker inte med att utgå från lärarnas perspektiv. Jag menar 
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inte heller att det ena perspektivet ska utesluta det andra, utan att de båda behövs för att förstå 

varandra. Jag tror att de båda perspektiven behövs och för att skapa den bästa pedagogiken i 

klassrummet krävs även elevernas perspektiv.  

    Jag är medveten om att denna studie endast visar på en specifik elevgrupps beskrivningar 

av ”pedagogik”, men på grund av studiens omfattande tid har det inte varit möjligt att 

innefatta fler elevgruppers beskrivningar och perspektiv. Förmodligen har användingen av 

andra och/eller fler metoder kunnat bidra till en mer fördjupande studie, men för att 

möjliggöra det krävdes även mer tid. En framtida, mer omfattande, studie skulle möjligen ha 

en bredare elevgrupp och fler metoder. Möjligen skulle en mer omfattande studie använda sig 

av videoinspelningar för att dokumentera observationer. Videoinspelningar skulle 

förmodligen vara mer djupgående än fältanteckningar då videoinspelningen skulle bidra med 

mer än forskarens tolkningar. Resultatet av studien kanske skulle vara annorlunda om 

metoden varit en narrativ sådan. En mer omfattande studie skulle kunna använda sig av 

varierande metoder för att anpassa sig till olika elever. Detta skulle bidra till att de som hade 

lättare för att uttrycka sig i tal fick göra det i intervjuer och de som lättare uttryckte sig i skrift 

fick använda en narrativ metod. Resultatet skulle kanske då vara mer omfattande. På grund av 

min studies omfattande tid var detta, som tidigare nämnt, inte möjligt.  

    För en mer omfattande studie skulle det även vara nödvändigt mer fler och varierande 

elevgrupper och verksamheter. Jag är även medveten om att beskrivningar, uppfattningar, 

erfarenheter och perspektivet på ”pedagogik” kan variera beroende på skola och självklart 

elever. Just därför har jag, genom andra studier, försökt analysera och visa på sammanhang 

och betydelse med hjälp av vald litteratur.  

   

5.1 Fortsatt forskning  
Med denna studie hoppas jag kunna bidra till betydelsen av elevers beskrivningar av 

”pedagogik” för kommande lärare och redan verksamma lärare. Jag hoppas även att med 

denna studie kunna bidra till en fortsatt diskussion av vad vi kallar pedagogik och vad det kan 

betyda för lärares undervisning och elevers lärande.  

    För fortsatt forskning menar jag, som tidigare nämnt, att en mer omfattande och djupare 

metod möjligen skulle behövas och fler aktörer i studien. På så sätt skulle studien bli mer 

omfattande och olika elevers perspektiv från olika skolor eller klasser, skulle innefattas. 

Elevernas perspektiv är vad som bör fokuseras mer på, enligt mig. Jag hoppas därför ha kunna 

bidragit till en fortsatt diskussion av elevers perspektiv på ”pedagogik” och betydelsen av att 
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anta elevers perspektiv. För fortsatt forskning skulle det även vara intressant att förhålla denna 

studie till lärares perspektiv. På detta sätt öppnas en förståelse mellan lärare och elever, vilket 

kan bidra till en god skola för elever och lärare, enligt mig. För att på bästa sätt kunna förstå 

varandra, lärare och elev, anser jag att pedagogikens innebörder bör uppmärksammas från de 

bådas perspektiv. Pedagogikens innebörd behövs från läraranas perspektiv, men även från 

elevernas perspektiv, enligt mig. Detta för att skapa en skola där både elever och lärare förstår 

varandra. 
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Bilaga 1 

Frågeområden under den styrda intervjun:  

Pedagogik 

Lärare 

Lektion 

Undervisning och lärande   

 


