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Författarna var nyfikna på och ställde sig något frågande till om lärare är medvetna 
om vad de grundar sitt handlande på i olika undervisningssituationer? Kan lärare 
överhuvudtaget sätta ord på det? En av anledningarna till att författarna valde att 
fokusera på området var att de anser att lärare har till uppgift att tillgodose alla 
elevers behov och författarna fann det därför intressant att studera några olika lärares 
handlande. Syftet med studien är att studera lärares didaktiska medvetenhet och hur 
den kommer till uttryck i intentioner och handlingar, det vill säga hur de talar om sin 
undervisning och hur de agerar i skilda undervisningssituationer. Metoder som 
användes i studien var observationer och kvalitativa intervjuer. Resultatet delades in i 
de tre temana: att individanpassa undervisningen, att samspela med eleven och att 
bygga på sin beprövade erfarenhet. Resultatet visade att lärarna grundar sitt handlade 
främst på individualisering då de utgår från vilken elev de handleder, vad denne har 
för behov, förutsättningar och starka sidor. Det visade sig också att lärarna gör 
medvetna val när de väljer ut material som de sedan individanpassar utefter elevernas 
nivå. Det de däremot inte verkar göra lika medvetet är att reflektera över sina val och 
handlingar samt att läroplanen, anmärkningsvärt nog, inte ligger till grund för deras 
pedagogiska arbete.  
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The authors were curious and asked themselves if teachers are aware of the base of 
their teaching in various teaching situations. Are teachers at all capable of expressing 
that in words? One of the reasons that the authors chose the particular issue was 
because they think teachers have the task to satisfy the needs of all students and 
therefore they found it interesting to study how various teachers act. The purpose of 
the study is to observe teachers didactical awareness, and how it can be added to 
their intentions and actions, as in how they speak about their teaching and how they 
act in various teaching situations. Methods used in the study were observations and 
qualitative interviews. The result was divided into the following three themes: to 
individualize the teaching, to interact with the student and how the teaching is based 
on reliable experience. The result showed that the teachers base their teaching mostly 
on the individual student depending on which student the teachers instruct and that 
they focus on his or her good qualities, needs and qualifications. The teachers also 
make deliberate choices when they choose material which they adapt to the 
individual students. However, the teachers do not seem to reflect as much on their 
choices and actions and that they apparently not do is to reflect over their choice and 
acts and that the curriculum is not, remarkably enough, used as a base for their 
pedagogic work.             
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1 Bakgrund 
 
 
 
Under utbildningens gång har vi blivit medvetna om, att människor lär sig på många 
olika sätt och därigenom förstått hur viktigt det är att lärare anpassar sin undervisning 
utifrån elevers olika behov och förutsättningar. Det är även viktigt att man som lärare 
har klara mål och ett tydligt syfte med sin undervisning. Under vår 
verksamhetsförlagda utbildning har vi båda haft givande pedagogiska diskussioner 
och samtal med våra handledare. De har till exempel handlat om förskolans/skolans 
vardag, situationer som uppstått under dagen samt våra uppgifter från högskolan. 
Trots dessa givande samtal känner vi att vi vill få en djupare förståelse för varför 
lärare agerar som de gör i olika undervisningssituationer med enskilda elever och vad 
lärarna då grundar sitt handlande på. Anledningen till fokusering på det valda 
området är att lärare har till uppgift att tillgodose alla elevers behov och vi finner det 
därför intressant att studera olika lärares handlande. Genom att studera några lärares 
handlande tror vi att vi förhoppningsvis kommer få ta del av olika sätt att handleda 
elever, vilket ger oss möjlighet till reflektion som är utvecklande för oss som 
blivande lärare. Enligt oss handlar läraryrket till stor del om att kritiskt granska och 
reflektera över de val man gör vilket gör att ämnet upplevs som relevant. Studien kan 
också vara intressant för verksamma pedagoger, då de får möjlighet att reflektera 
över hur de själva faktiskt agerar och detta uppmuntrar förhoppningsvis i sin tur till 
nya och utvecklande tankar. Om man som lärare har ett öppet förhållningssätt och 
reflekterar över sitt handlande, tror vi att det bidrar till en undervisning som inte 
stagnerar och eleverna och läraren själv ges möjlighet till att utvecklas. 
 
I Lpo 94 står det att �läraren skall organisera och genomföra arbetet så att eleven 
utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla 
hela sin förmåga�. (s. 17). Vidare står det också att �läraren skall utgå från varje 
enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande�. (s. 17).  Våra 
egna erfarenheter säger oss att de flesta lärare verkar ha ett klart syfte med sitt val av 
till exempel innehåll i undervisningen, såsom olika typer av läsläror och 
matematikmaterial. Det vi dock är nyfikna på och ställer oss något frågande till är om 
de alltid är lika medvetna om vad de grundar sitt handlande på i mötet med de 
enskilda eleverna? Kan de överhuvudtaget sätta ord på det?  
 
Begrepp som vi anser kommer vara centrala i samband med vår studie är lärande och 
undervisning. Enligt oss går dessa begrepp på sätt och vis hand i hand och det är 
svårt att särskilja dem. Vår definition av begreppet lärande är att det finns och sker 
överallt vilket kan härledas till Säljö (ref. i Sträng och Dimenäs 2000). �I ett socio-
kulturellt perspektiv kan man helt enkelt inte undvika att lära sig, utan frågan är vad 
man lär sig i olika situationer�. (s. 21) Det sociokulturella perspektivet stämmer helt 
enkelt överens med våra tankar om hur ett lärande kan uppstå. Begreppet 
undervisning kopplat till vår studie innebär enligt oss lärarens handledande i 
skolämnen såsom till exempel matematik och svenska.  
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2 Syfte/frågeställning 
 
 
 
Syftet med studien är att studera lärares didaktiska medvetenhet och hur den kommer 
till uttryck i intentioner och handlingar, det vill säga, hur de talar om sin 
undervisning och hur de agerar i skilda undervisningssituationer. 
 
Undervisning innebär ett lärande möte, både för eleven och för läraren. Våra 
frågeställningar gäller följande: 
 

- Hur resonerar och agerar lärare för att åstadkomma ett sådant lärande möte? 
- Hur agerar lärarna för att se individen i gruppen? Hur främjas individens 

lärande? 
- Hur tar sig samspelet med eleverna uttryck? 
- Hur utvecklar lärare sin didaktiska medvetenhet? 
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3 Litteraturgenomgång 
 
 
 
Vi tar i litteraturgenomgången upp enligt oss, för syftet relevant litteratur, som delats 
in i åtta områden. Dessa områden är: det lärande mötet, val av material, lärstilar, 
kroppsspråk/rösten, trygghet och självförtroende, läroplanen, reflektion/den 
reflekterande praktikern samt lärarens kompetens och personlighet. 
 
 

Det lärande mötet 
 
Enligt Sträng och Dimenäs (2000) innebär begreppet det lärande mötet, alla de 
situationer då människor mer eller mindre medvetet lär, vilket i sig utgör själva 
kärnan i den planerade undervisningen. En utmaning för lärare är att utifrån elevers 
intressen planera dessa lärande möten så att eleverna i en social miljö upplever 
meningsfullhet och delaktighet. För att som lärare bli medveten om vikten av detta, 
är det betydelsefullt att ta del av didaktisk och pedagogisk forskning som berör 
didaktiska frågor vad gäller att lära andra att lära. Författarna menar vidare att lärare 
har getts få möjligheter till att reflektera och kritiskt granska kring denna forskning 
vilket ibland lett till frustration och frågor som: gör jag rätt i min undervisning?, eller 
kan jag göra på detta sätt? 
 
Bergem (2000) hävdar att läraryrket kräver kunskaper och insikter inom en mängd 
olika ämnesområden. Det pedagogiska arbetet innefattar samspel och interaktion 
människor emellan. Läraren möter barn i olika åldrar som har olika intressen, 
drömmar och förutsättningar, vilket därför gör varje möte mellan lärare och elev 
unikt.  
 
 

Val av material 
 
Sträng och Dimenäs (2000) med stöd av andra pedagoger och forskare, anser att man 
som lärare bör våga släppa taget om den traditionella läroboken. Denna är alldeles 
för ofta dominerad av fakta och lärare bör istället låta eleverna lösa problem, kunna 
ta egna initiativ och tolka information.  
 
Ahlberg (2001) menar att då elever arbetar med problemlösning ska det finnas 
möjlighet till att använda sig av så många olika uttryckssätt och uttrycksmedel som 
möjligt, exempelvis rita, skriva och samtala. Genom att låta eleverna göra detta och 
se olika perspektiv, bidrar det till en väl utvecklad förståelse.   
 
 

Lärstilar  
 
Stensmo (1997) anser att elever lär sig på olika sätt. Därför bör lärare utgå från ett 
individuellt arbetssätt. Vissa elever lär sig bäst när de får göra saker och använda sin 
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kropp (kinestetiska). Andra när de får höra, vilket kan innebära att de får arbeta med 
berättelser och olika sorters ljudupptagningar (auditiva). Medan vissa elever också 
lär sig bäst genom att se och betrakta och då till exempel arbeta med text och bilder 
(visuella). Även Doverborg, Pramling och Qvarsell (1987) belyser vikten av att 
lärare måste vara väl medvetna om att elever lär sig saker på olika sätt. Huvudfrågan 
som lärare i detta fall bör ställa sig innan undervisningen planeras, är vad det är 
eleverna ska lära sig och hur undervisningen skall utformas så att den gynnar så 
många elever som möjligt. Författarna diskuterar också föreställningen om att elever 
inte skulle kunna göra flera saker samtidigt under ett lektionspass. Enligt dessa 
föreställningar skulle till exempel matematik inte kunna kombineras med högläsning 
eller lyssnande av musik. Var ifrån dessa föreställningar kommer är ovisst, men det 
antas att elever inte skulle kunna göra två saker samtidigt då detta stör deras 
koncentration.    
 
 

Kroppsspråk/rösten 
 
Cangelosi (ref. i Stensmo 1997) betonar vikten av att ha ett förenat verbalt språk och 
kroppsspråk. För att inte eleverna ska bli förvirrade och misstolka lärarens budskap, 
är det viktigt att det verbala språket stämmer överens med det kroppsliga. Bergem 
(2000) håller med om detta men menar också att tonfallet har en avgörande betydelse 
för hur eleverna uppfattar lärarna. Om det råder tvivel i detta samspel så blir det svårt 
för läraren att skapa en förtrolig relation till eleven och därigenom minskas också 
möjligheten till samtal baserat på förtroende.  
 
Tiller (1999) menar att det krävs att lärare ser sina elever och de signaler som de 
sänder ut för att kunna bedriva en god undervisning. Dessa signaler kan till exempel 
vara i form av glädje, sorg och rädsla. Detta handlar om att kunna förstå andra 
människor och skapa en god kontakt lärare och elever emellan, vilket därför handlar 
om så mycket mer än själva metodiken. Bergem (2000) menar också att de attityder 
vi som lärare förmedlar till våra elever, oavsett om de är positiva eller negativa, har 
en avgörande betydelse för hur relationen mellan läraren och eleverna kommer att te 
sig.  
 
 

Trygghet och självförtroende 
 
Bergem (2000) hävdar att om lärare bryr sig om sina elever och visar dem omsorg, 
kan detta leda till att eleverna känner tillit till läraren vilket bidrar till en positiv anda 
och ett meningsfullt samspel. Författaren menar vidare att lärare ska fungera som en 
vägledare både i med- och motvind samt att eleverna ska uppmärksammas för vad de 
är och inte för vad de åstadkommit.  
 
Carlgren och Marton (2002) har följt sex lärare och intervjuat dem kring deras 
pedagogiska arbete. Några av dessa lärare uttrycker det som så att det till en början är 
viktigt att upprätta regler och sätta gränser för vad som godtas i skolan. Colnerud och 
Granström (2002) hävdar även dem att det är läraren som ska bestämma spelreglerna 
i klassrummet, vad som är tillåtet och inte tillåtet samt vilken moralisk atmosfär som 
råder. Läraren är också den som delar ut bestraffningar och beröm till eleverna. De 
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intervjuade lärarna i Carlgren och Marton (2002) menar också att det är 
betydelsefullt att utveckla ett gott klimat i klassrummet så att alla elever känner sig 
trygga, lär känna varandra och respekterar varandras olikheter. Stensmo (1995) delar 
Carlgrens och Martons åsikter om att för att elever ska kunna utveckla ett gott 
lärande, krävs det en trygg och säker klassrumsmiljö. Stensmo (1995) liksom Tiller 
(1999) menar att elever måste få känna att de kan misslyckas och vågar pröva och 
anta olika utmaningar utan att tappa självförtroendet. Ladberg (1994) har också 
tankar kring elevers självförtroende och anser att det är viktigt att läraren ser till 
elevernas möjligheter istället för till deras begränsningar. Författaren uttrycker det 
som så att som lärare måste man se till det positiva och fokusera och intressera sig 
för elevernas framgångar och inte på misslyckandena.   
 
Wahlström (1993) hävdar att då lärare stärker elevernas självförtroende genom till 
exempel beröm, lägger de en god grund för möjlighet till inlärning. Doverborg och 
Pramling (1995) anser även dem, att då barn får bekräftelse och uppskattning för det 
de presterat, växer de som individer och får ett ökat självförtroende. Wahlström 
(1993) menar vidare att om eleven uppskattar sin egen självbild, känner att det är 
tillåtet att misslyckas i skolan, upplever sin skolsituation som trygg samt tror på sin 
egen förmåga, så bidrar det till att eleven kan fokusera helt och hållet på sitt lärande. 
Wahlström hävdar bestämt att alla elever borde få uppleva en trygg skolmiljö där 
självförtroendet inte får bli lidande när det gäller inhämtande av kunskap. Att som 
lärare fråga en elev en fråga som man vet att de inte vet svaret på, borde aldrig få 
förekomma. Självförtroendet stärks av att eleven får beröm och minskas när eleven 
får kritik samt att självförtroendet också påverkas av de relationer man har till andra 
människor runt omkring en. Elever som befinner sig i en grupp där de känner sig 
trygga och där kamraterna, stöttar och stärker varandra, lär sig eleverna att agera mer 
ansvarsfullt och detta kan då leda till att de blir mer motiverade till skolarbetet. 
 
Dysthe (1996) anser att lärare själva måste vara engagerade och brinna för sitt yrke 
samt ha ett äkta engagemang för sina elever. Även Stensmo (1997) tar upp vikten av 
att lärare måste vara positiva och entusiastiska vilket då smittar av sig på eleverna. I 
klasser där det råder positivitet, har elever också lättare för att ta kritik. Sträng och 
Dimenäs (2000) menar vidare att lärare också ska ha ett genuint intresse för vad 
deras elever har tidigare kunskaper om, samt tillvarata dessa i undervisningen. Detta 
kan bidra till en positiv arbetsmiljö där elever kan uppleva trygghet, vänlighet, 
uppskattning och förtroende.   
 
 

Läroplanen 
 
I Bergem (2000) tas ett av läroplanens huvudsakliga budskap upp, vilket är att elever 
är individer och har olika förutsättningar, vilket därför gör att de omöjligt kan uppnå 
samma krav i skolan. Detta är förståeligt och behöver inte ifrågasättas. Dock 
reflekterar författaren kring hur lärare skall leva upp till detta eftersom detta uppdrag 
nästan inte nämns i läroplanen.  
 
Lendahls och Runesson (1995) menar att lärare ska basera sin undervisning på de 
mål som står i läroplanen och i kursplaner, vilket utgör en av lärares absolut 
viktigaste uppgifter. Sträng-Haraldsson (1995) anser liksom Alexandersson (ibid.) att 



 

6 

utifrån lärarnas tolkningar av läroplansmålen, görs val av metoder som ska leda till 
att eleverna kan uppnå målen.  
 
Ahlberg (2001) menar att för att lärare ska kunna skapa goda miljöer för lärande så 
bör de ha en god förståelse för skolans uppdrag, en didaktisk medvetenhet och 
kunskap om elevers lärande.  Tiller (1999) anser att skickliga lärare har tydliga mål 
när de bedriver sin undervisning och de har läroplanens grundläggande värderingar 
som grund för sitt handlande. Dessa lärare vill ständigt utvecklas och bli bättre samt 
lära andra och sig själv.  
 
 

Reflektion/den reflekterande praktikern 
 
Brusling och Strömqvist (1996) förklarar begreppet reflektion både som en 
individuell och social aktiv process. Syftet med att reflektera är att skapa mening och 
förståelse. Ett sätt att reflektera på när man arbetar som lärare, är att reflektera över 
vilket stoff de enskilda eleverna ska ta till sig. Hur ska upplägget för undervisningen 
se ut, vilka arbetsformer och arbetssätt ska användas för att eleverna ska utvecklas i 
sitt lärande? Det är viktigt att man som lärare också är medveten om att de val man 
gör inte alltid behöver vara de enda rätta. Det är viktigt att man är öppen och ser nya 
möjligheter istället för att endast finna det egna sättet att undervisa som korrekt.    
 
Doverborg och Pramling (1995) beskriver liksom Brusling och Strömqvist (1996), 
vikten av att lärare ska försöka fokusera på de didaktiska frågorna vad, hur och 
varför i det pedagogiska arbetet. Doverborg och Pramling (1995) anser att lärare 
måste bli bättre på att reflektera över vad de vill att eleverna ska lära sig, varför detta 
är viktigt och hur de tror att det går till när eleverna lär sig. Doverborg, Pramling och 
Qvarsell (1987) menar vidare att lärare även måste fundera över deras egen syn på 
kunskap och inlärning. De måste reflektera över varför de gör som de gör i olika 
situationer och varför de väljer att inte göra på något annat sätt. Exempel på en viktig 
fråga som man som lärare också måste ställa sig är: leder mitt agerande till det jag 
tror och vill att det ska leda till?  
 
Dimenäs (1995), hävdar att om lärare använder sig av varför, vad, hur och närfrågor, 
kan de lättare kontrollera om undervisningen gett resultat, med andra ord om 
eleverna tillgodogjort sig den avsedda kunskapen. Doverborg och Pramling (1995) 
liksom Dysthe (1996), håller med Dimenäs om detta och belyser vikten av att elever 
ska få möjlighet till att reflektera. Om lärare använder sig av utforskande frågor i 
undervisningen, får eleverna möjlighet till att fundera vidare och utvecklas i sitt 
tänkande. Exempel på sådana frågor kan vara: vad ser det ut som?, vad tror du att det 
är?, eller hur tänker du? Dysthe (1996) poängterar ytterligare hur viktigt det är att 
lärare använder sig av liknande frågor då de handleder sina elever, eftersom detta gör 
att eleverna även får möjlighet till att reflektera över sina egna tankar och åsikter.  
 
Enligt Doverborg och Pramling (1995) utvecklas människor av att se och höra andras 
sätt att tänka och deras lösningar på olika problem. När man reflekterar leder detta 
till att man inte stagnerar och endast finner sitt sätt att se på saker och ting som det 
enda rätta. Även Doverborg, Pramling och Qvarsell (1987) framför sina åsikter om 
att elever ska erbjudas rika möjligheter till att diskutera varandras olika lösningar på 
till exempel uppgifter. Detta är betydelsefullt för att eleverna ska förstå att en lösning 
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inte behöver vara bättre än någon annans. Författarna tar också i sin litteratur upp 
lärare som belyser vikten av att elever även ska få möjlighet till att reflektera över 
vardagliga händelser och ting, då detta leder till att de får reflektera vidare och 
därigenom får en djupare förståelse för dessa olika fenomen. Det viktiga är inte att 
finna det rätta svaret, utan det är själva reflektionen som bör stå i centrum. Enligt 
Sträng och Dimenäs (2000) ska elever också få möjlighet till att möta ett innehåll på 
ett reflekterande sätt för att kunna utvecklas i sitt tänkande. Därför bör inte 
undervisningen vara alltför välplanerad då det kan hämma eleverna. Författarna 
menar vidare att då eleverna arbetar bör läraren fokusera på deras process istället för 
på den färdiga produkten. Det är elevernas tänkande som skall stå i centrum vilket 
bland annat kan leda till att de lär sig ta ansvar för sitt eget lärande. Enligt Tiller 
(1999) ska en bra lektion vara väl förberedd men inte alltför styrd av denna planering 
under själva genomförandet, då elevers tankar och åsikter ska få möjlighet att föras 
fram. 
 
Tiller (1999) menar att en reflekterande praktiker är en människa som inte nöjer sig 
med att saker och ting blir som de blir, utan frågar sig vad det kan bero på att detta 
sker. Grundfrågan som en reflekterande praktiker ställer sig är: varför? Colnerud och 
Granström (2002) tar upp att forskare har kommit fram till att lärare utvecklar olika 
beteenden utan att de reflekterar över dessa och dess följder. När en planerad 
aktivitet har fungerat bra och uppskattats av eleverna, reflekterar inte lärarna över 
detta. Samma sak gäller då en aktivitet fungerat mindre bra. Lärare väljer då att inte 
upprepa aktiviteten och reflekterar inte heller över varför det inte fungerade bra. Om 
lärare förhåller sig på detta sätt till sitt pedagogiska arbete, kommer det förmodligen 
leda till att de inte utvecklas professionellt. Det räcker inte heller bara med att lärare 
hittar uppgifter som uppskattas av eleverna utan lärarna ska ha en tanke bakom 
varför de väljer just de uppgifter de gör.  
 
Alexandersson (ref. i Sträng och Dimenäs 2000) menar att utvärdering kan användas 
för att lärare ska handla mer medvetet. Ett medvetet handlande kräver att lärare har 
tydligt uppsatta mål som de i sin tur utgår från när de bedriver sin undervisning. De 
ska även sträva efter att de mål som satts upp, uppnås. Alexandersson ställer sig dock 
kritisk till detta och hävdar dessvärre att lärare inte ser utvärdering som en självklar 
del i undervisningen. Liksom Alexandersson har även Carlgren och Marton (2002) 
åsikter kring detta. De menar att det finns lärare som inte har så tydliga mål och 
syften med sin undervisning, utan låter helt enkelt verksamheten gå sin gilla gång.  
 
Bergem (2000) tar upp begreppet didaktisk rationalitet vilket innebär ett tänkande 
som fokuserar på de teoretiska val som lärare anammar i undervisningen. Den 
didaktiska rationaliteten kan ses som ett analysredskap, som lärare kan använda sig 
av för att utveckla en säkerhet i sin yrkesroll. Rationaliteten uppmanar lärare att 
ställa sig frågor kring sin egen och andras arbete, vilket är en nödvändig faktor inom 
pedagogisk praktik. Även van Maanen (ref. i Stensmo 1997) delar denna åsikt och 
menar att man som lärare bör överväga att efter varje pedagogisk situation analysera 
sig själv och fråga sig om en viss handling var bra eller riktig. Carlgren och Marton 
(2002) anser liksom Bergem (2000) att det är betydelsefullt att lärare ska kunna 
använda en analytisk medvetenhet för att kunna möta elever både individuellt och i 
grupp. Lauvås och Handal (ref. i Ahlberg 2001) menar vidare att om lärare kommer 
till insikt om och blir medvetna om sin egna praktiska teori, så leder det till att lärare 
kan vidareutveckla den. De uttrycker det som så att lärares praktiska teori är det som 
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de grundar sitt handlande på i för lärarna kända och inrotade situationer. Enligt 
Lauvås & Handal kan detta dock leda till att dessa lärare fastnar i gamla och invanda 
mönster.  
 
Runesson (1995) hävdar att lärares handlande i olika undervisningssituationer inte är 
en slump. Bakom lärares agerande ligger teorier om lärande, undervisning och 
kunskap samt samhälls- och människosyn. Dessa delar kan kallas lärarens praktiska 
teori som är baserat på lärarens tidigare erfarenheter och som kommer att prägla 
lärarens handlande då denne undervisar. Vissa lärare arbetar medvetet och reflekterar 
kring sitt handlande medan det finns lärare som anser att de inte gör det. Lärarna som 
menar att de inte arbetar utifrån dessa aspekter, hävdar att de arbetssätt de arbetat 
med under många år har fungerat bra och väljer därför att fortsätta arbeta utifrån 
detta. Runesson menar dock att dessa lärare också har en tanke bakom sitt handlande, 
då de utgår från tidigare erfarenheter och vanor vilket utgör grunden för 
undervisningen. Det kan vara komplicerat att sätta ord på det man som lärare faktiskt 
erfarit i sin undervisning, eftersom varje situation är unik och det som fungerar med 
vissa elever fungerar inte med andra. Vad gäller metoder för hur man som lärare kan 
arbeta, är det tämligen enkelt att utgå från en viss metod utan att egentligen reflektera 
kring den. 
 
 

Lärarens didaktiska medvetenhet 
 
Colnerud och Granström (2002) anser att en god lärare bör ha ett genuint intresse för 
läraryrket samt besitta vissa personliga egenskaper. Denna åsikt delar Ladberg 
(1994), som menar att de personliga egenskaper som läraren bland annat bör besitta 
är: aktiv, social, och skapande samt att läraren ska ha samma tankar om sina elever. 
 
Ahlberg (2001) hävdar att för att som lärare kunna skapa goda möjligheter till 
lärande och deltagande för sina elever, så måste de ha en förståelse för hur människor 
lär, en didaktisk medvetenhet och goda ämneskunskaper.  Dysthe (1996) menar att 
lärare också behöver ha en stark förankring i sin syn på kunskap och inlärning och de 
måste även göra medvetna val vad gäller deras undervisningsstrategier. Stensmo 
(1997) uttrycker det som så att elevers behov och förutsättningar är det som lärarens 
undervisning ska utgå från för att ett gott lärande ska kunna ske.  
 
Sträng och Dimenäs (2000) anser att undervisning alltför ofta planeras utan att lärare 
funderar kring om innehållet upplevs som relevant för eleverna. Bergem (2000) 
menar att det är lärares uppgift att anpassa undervisningen utifrån enskilda elevers 
förutsättningar och erfarenheter. Läraren ska också kunna engagera och entusiasmera 
eleverna så att de vill fortsätta lära och utvecklas. Dock hävdar Doverborg och 
Pramling (1995) att även om barn emellanåt tappar intresset för undervisningens 
innehåll, kan lärare ändå fokusera på det som var avsett att eleverna skulle lära sig 
från början. Detta kan göras genom att läraren finner nya lämpliga vägar så att 
eleverna upplever innehållet som lustfyllt igen.   
 
Bergem (2000) menar att lärares personlighet, erfarenheter, utbildning och 
kompetens, påverkar hur läraren agerar då denne undervisar. Lärare påverkas även av 
sin pedagogiska grundsyn som rör kunskapssyn, etiksyn, människosyn, samhälllssyn 
samt synen på den pedagogiska situationen. van Manen (ibid.) menar liksom Bergem 
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att alla lärare är olika och har en personlig stil, vilket visar sig när de undervisar och 
samtalar med eleverna. Varje lärare måste var och en hitta sitt bästa sätt att undervisa 
på. Kernell (1995) menar också att det är betydelsefullt för lärare att bli medvetna om 
hur man själv lär för att kunna utvecklas i sin lärarroll.  
 
Stensmo (1997) menar att läraryrket i många fall handlar om att fatta beslut. Enligt 
forskning som rör lärare i grundskolan, har det visat sig att lärarna fattar hundratals 
beslut om dagen, i genomsnitt ett beslut varje minut. (jfr Gump 1982, Doyle 1986, 
Carter 1993). Konsekvenserna av detta blir att lärarna måste handla snabbt och 
basera sina beslut mer på sin intuition och erfarenhet, än på strategier för 
problemlösning. Bergem (2000) menar att för att lärare ska kunna klara av liknande 
utmaningar krävs en god kännedom om de elever som läraren arbetar tillsammans 
med dagligen.  
 
För att lärare ska kunna utvecklas och arbeta professionellt, krävs det att de 
tillgodogör sig en yrkesetisk kompetens som innebär en blandning av pedagogikens 
olika teoretiska kunskaper. För att kunna bilda en reflekterande praktik behöver 
lärarna kopplat samman alla dessa pedagogiska delar till en helhetspedagogik. 
Läraren måste också kunna försvara och motivera sina val som de gör i sin 
undervisning, (Bergem 2000). 
 
Colnerud och Granström (2002), Stensmo (1997), Carlgren och Marton (2002) samt 
Kernell (1995), beskriver alla vad som enligt dem kännetecknar en skicklig lärare. 
Colnerud och Granströms (2002) beskrivning av en skicklig lärare är att denne ska 
vara flexibel, lyhörd och kreativ. Läraren ska också ha förmågan att kunna anpassa 
sig efter de situationer som uppkommer. Carlgren och Marton (2002) anser att lärares 
skicklighet ligger bland annat i att kunna handleda elever i olika situationer så att de 
utvecklas och lär sig. Stensmo (1997) uttrycker det som så att planering sker både 
innan läraren möter eleverna, under själva mötet samt efter det är avslutat. Vidare 
menar författaren att en skicklig lärare har förmågan att planera även under själva 
handlandet i mötet med eleverna samt reflekterar över detta. Kernell (1995) menar 
liksom Stensmo att en kunnig lärare har förmågan att föreslå den mest lämpliga 
aktiviteten för stunden i undervisningssituationen med den enskilde eleven. 
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4 Metod 
 
 
 
Enligt Backman (1998) innebär det kvalitativa perspektivet att fokus riktas mot hur 
individer strukturerar, upplever och tolkar sin omgivning baserat på sina tidigare 
erfarenheter. Starrin och Svensson (1994) förklarar det som så att den kvalitativa 
metoden går från helhet till del medan den kvantitativa metoden går från del till 
helhet. Frågor som kan ställas under en kvalitativ intervju är till exempel: vad 
innebär det?, vad handlar det om? Vår tolkning av vad den kvalitativa metoden 
innebär utifrån Backman (1998) och Starrin och Svensson (1994), är att man som 
forskare är intresserad av att få en djupare förståelse för varför individer handlar som 
de gör. 
 
Vi valde den kvalitativa intervjumetoden eftersom vi tror att man kommer �mer på 
djupet� angående lärares tankar och åsikter kring ett område, vilket är syftet med en 
kvalitativ studie. Detta bestyrker Bell (2006) som menar att under en intervju kan 
följdfrågor ställas och svaren kan utvecklas och fördjupas. Vi valde att spela in 
intervjuerna på en MP3-spelare då vi från tidigare erfarenheter lärt oss att det har 
varit svårt att få med allt som sägs när man endast antecknat.  
 
Vi valde också observationer som en metod i vår studie. Anledningen till att 
observationer valts är att då man observerar har man som forskare en större möjlighet 
att se vad som sker i olika sammanhang. Rubinstein Reich och Wesén (1986) 
beskriver observationer som iakttagelser som görs medvetet och i ett bestämt syfte 
samt att man som observatör bestämmer sig för vad som skall observeras i den 
aktuella situationen.  
 
Varför vår studie kom att baseras på både kvalitativa intervjuer och observationer var 
för att vi ville få en djupare förståelse för lärarnas handlande och då vi kunde 
diskutera det som tidigare observerats. Vi valde att observera och intervjua tre 
stycken lärare då vi trodde att detta antal kunde vara rimligt tidsmässigt både vad 
gällde observationer och intervjuer samt bearbetningen och analyserandet av 
materialet. Om vi hade observerat och intervjuat färre än tre lärare, skulle det 
eventuellt finnas risk för att materialet inte skulle bli tillräckligt omfattande.  
 
En metod som valdes bort var användning av videokamera i samband med 
observationerna, då vi trodde att dess närvaro skulle bidra till en mindre naturlig 
situation för alla inblandade. Observationerna kom att ligga till grund för 
intervjuerna och därför kunde vi inte på förhand konstruera några färdiga frågor, utan 
intervjuerna kom att utgå från händelser som observerades under lärarnas lektioner. 
Bell (2006) hävdar att en av fördelarna med intervjuer är flexibiliteten. Som skicklig 
intervjuare kan man följa upp de svar som avges och därigenom få ut mer av 
intervjun.  
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Urval 
 
Vi valde att observera och intervjua tre stycken lärare i vår studie. Dessa lärare 
valdes ut efter bekvämlighetsprincipen som enligt Trost (2001) innebär att man tager 
vad man taga kan. Vi valde att ge de utvalda lärarna fingerade namn.  
 
Lärare 1 benämns i studien med namnet Karin. Karin är femtiofyra år gammal och 
har arbetat som lärare i trettio år och har utbildningen �lågstadielärare�. Just nu 
arbetar hon i en klass med tjugo stycken elever på en skola som har elever i åldrarna 
sex till elva år.  
 
Lärare 2 benämns med namnet Anna. Anna är tjugosju år gammal och har arbetat 
som lärare i fyra år och har utbildningen grundskollärare 1-7. Just nu arbetar hon i en 
klass med arton stycken elever på en skola som har elever i åldrarna sex till elva år.  
 
Lärare 3 benämns med namnet Signe. Signe är sextio år gammal och har arbetat som 
lärare i nästan fyrtio år och har utbildningen �lågstadielärare�. Just nu arbetar hon i 
en klass med arton stycken elever på en skola som har elever i åldrarna sex till elva 
år.  
 
Samtliga lärare har följt sina respektive klasser sedan årskurs ett. Vårt enda önskemål 
innan observationerna och intervjuerna genomfördes var, att lärarna skulle ha en 
lektion där eleverna arbetade enskilt, ämnet fick lärarna välja själva.  
 
 

Genomförande 
 
Innan vi gick ut i verksamheten och observerade och intervjuade lärarna, hade 
förberedelser gjorts genom att samtala om exakt vad det var vi skulle observera, med 
andra ord, vad säger och gör lärarna.  
 
Vi båda var med under samtliga observationer och vi försökte för hand anteckna allt 
som lärarna sade och gjorde under den aktuella lektionen vid de olika 
undervisningssituationerna med de enskilda eleverna. Till en början satt vi i en ände 
av klassrummet men efter ett tag blev vi tvungna att följa efter lärarna då de rörde sig 
i klassrummet, eftersom det inte gick att uppfatta vad de sade.  
 
Vi observerade lärare 1 i fyrtio minuter under en lektion då eleverna arbetade med 
eget arbete i svenska. Lärare 2 observerades i sextio minuter under en lektion då 
eleverna arbetade med arbetsböcker i svenska. Lärare 3 observerades under fyrtio 
minuter då eleverna arbetade med problemlösning i matematik.  
 
Efter de observerade lektionerna satte vi oss ned i en halvtimma och gick igenom och 
diskuterade vad vi hade uppmärksammat och fick därigenom en helhetsbild av 
situationerna. Vi valde att genomföra intervjuerna i nära anslutning till 
observationerna eftersom situationer som uppstått under lärarnas lektioner skulle 
diskuteras. Detta gjordes för att lärarna skulle ha en möjlighet till att komma ihåg 
händelserna som vi valt att diskutera. Därefter kom vi överens om vilka situationer 
som skulle fokuseras på vid intervjuerna med lärarna. Vi valde ut de situationer som 
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vi kände att det fanns mest material att diskutera kring. Vi valde också ut vissa 
situationer där lärarnas handlande upprepades samt några situationer som endast 
inträffade någon enstaka gång. Vi hade redan innan själva genomförandet en svag 
aning om att vissa situationer skulle bli tvungna att väljas bort, då det under fyrtio till 
sextio minuter kan uppstå många undervisningssituationer lärare och elever emellan. 
Vi deltog båda under de tre intervjuerna och dessa spelades in på en MP3-spelare. Då 
observationerna låg till grund för intervjuerna gjorde detta att vi som intervjuare var 
tvungna att vara flexibla under intervjuernas gång.  
 
Mot slutet av varje intervju hade ingen av lärarna nämnt vare sig sin utbildning eller 
läroplanen som en grund för sitt handlande. Därför valde vi medvetet att ställa frågor 
kring detta då vi anser att dessa delar är högst relevanta för studiens syfte. Efter 
avslutade observationer och intervjuer lyssnade vi på inspelningarna från 
intervjuerna och transkriberade innehållet. Efter detta kategoriserade vi resultatet, 
analyserade det vi fått fram och kopplade det till relevant litteratur.  
 
 

Metoddiskussion 
 
Efter överenskommelse med lärarna om tid för observationerna och intervjuerna, 
försökte vi sammanställa en mall med frågor som var tänkta att användas vid 
intervjuerna. Vi insåg dock att efter ett tag att det inte gick att förbereda några frågor, 
eftersom vi inte visste vilka situationer som skulle uppstå under lektionerna.  
 
Vid genomförandet av observationerna hade vi från en början tänkt sitta i en ände av 
klassrummet då vi inte ville märkas alltför mycket och eventuellt störa läraren och 
eleverna i deras arbete. Dock insåg vi ganska snart att vi skulle bli tvungna att följa 
efter lärarna då de rörde sig i klassrummet, eftersom det annars inte gick att uppfatta 
vad de sade. Vi upplevde att det var ganska svårt att hinna med och skriva ned allt 
som lärarna sade och gjorde och en reflektion som gjorts i efterhand, är att vi kanske 
även under observationerna kunde ha använt oss av MP3-spelaren. En kombination 
av inspelning samt anteckningar under observationerna hade nog varit den bästa 
metoden, då inspelningen kunde ha varit till hjälp då våra anteckningar i vissa fall 
inte var heltäckande.  
 
Vi har också reflekterat över om det hade varit bättre att använda sig av videokamera 
under observationerna, då det hade varit lättare att få med allt samt att lärarna hade 
haft en möjlighet att se exakt hur händelserna gått till. Dock anser vi fortfarande att 
videokamera inte inbjuder till ett naturligt beteende så nu i efterhand känner vi oss 
ändå nöjda med de metoder vi valt för vår studie.  
 
MP3-spelaren visade sig vara ett helt fenomenalt hjälpmedel vid intervjuerna. Vi fick 
då med allt som sades och det hördes klart och tydligt både vad lärarna och vad vi 
själva sade.  
 
Anledningen till att vi valt att inte skriva ned våra observationer i studien, är att vi 
inte fick fullständigt material på alla händelser vi observerade och därför anser vi att 
det inte finns någon anledning till att skriva ned dem. De specifika händelserna som 
vi valde ut utifrån observationerna framgår i de bifogade intervjuerna (bilaga 1-3). 
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Forskningsetik 
 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2007) har legat till grund för 
forskningsetiken i vår studie.  
 
Enligt Vetenskapsrådet (2007) innebär informationskravet att forskaren ska 
informera deltagarna i undersökningen om deras villkor och uppgift för deras 
deltagande. Deltagarna ska även informeras om att det är frivilligt att medverka och 
att man har rätt att avstå. Denna studie kom att utgå från ett lärarperspektiv. Detta 
gjorde att vi som forskare kunde kontakta de berörda lärarna som då själva hade 
möjlighet att välja om de ville delta eller avstå.  
 
Samtyckekravet innebär att deltagarna i studien har rätten att själva bestämma över 
sin delaktighet. Deltagarna har möjlighet att avbryta när de vill och detta ska inte få 
negativa konsekvenser vilket lärarna i vår studie informerades om innan 
observationerna och intervjuerna genomfördes.   
 
Med konfidentialitetskravet menar Vetenskapsrådet att alla som arbetar med en 
studie ska kunna underteckna en överenskommelse som rör tystnadsplikt så 
eventuellt känsliga uppgifter inte ska kunna hamna i orätta händer. För att detta krav 
skulle uppfyllas kom lärarna att vara anonyma i vår studie och fingerade namn kom 
att användas. 
 
Nyttjandekravet innebär att de data som forskare insamlat skall endast brukas för 
forskningsändamål och med hänsyn till detta kom den insamlade datan i vår studie 
att raderas efter genomförandet.  
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5 Resultat 
 
 
 
Vid sammanställning av studiens resultat har vi delat in den insamlade informationen 
i tre huvudkategorier med underrubriker. Den första huvudkategorin är: att 
individanpassa undervisningen med underrubrikerna varierande arbetsschema, olika 
läroböcker, olika material, visualisering och skilda lärstilar. Den andra 
huvudkategorin är: att samspela med eleven med underrubrikerna skapa närhet 
genom beröring, beröm och kritik, läraren som person, den icke verbala 
kommunikationen och utmana elever att tänka. Den tredje och sista huvudkategorin 
är: att bygga på sin beprövade erfarenhet med underrubrikerna 
undervisningserfarenheter, erfarenheter från utbildningen, egen livserfarenhet samt 
reflektera över alternativa möjligheter. Vi belägger de fynd vi funnit vid intervjuerna 
med citat från lärarna med citattecken.   
 
 

Att individanpassa undervisningen 
 
Varierande arbetsschema 
Under den observerade lektionen hos lärare 1, har det visat sig att hon använder sig 
av samma material till samtliga sina elever. Hon grundar detta handlande på att det 
enligt henne ändå går att individanpassa materialet. En av uppgifterna i 
arbetsschemat är till exempel att skriva till en bild och då kräver lärare 1 olika 
mycket av sina elever, eftersom de befinner sig på olika nivåer. Genom intervjuer 
som lärare 1 genomfört med sina elever, har hon fått reda på nittio procent av klassen 
tycker att arbetsshema i svenska är det roligaste att arbeta med i skolan. Hon tror att 
detta kan bero på att de inte hinner tröttna, eftersom arbetsschemat är så varierat då 
det förekommer aktiviteter både inomhus och utomhus.  
 
Olika läroböcker 
Lärare 2 använder sig inte utav samma material till sina elever och anledningen till 
detta är för att de befinner sig på olika nivåer. Materialet är i form av olika 
läroböcker och varför hon väljer att använda sig av detta, är för att hon upplever en 
slags trygghet i det eftersom hon är ganska nyutbildad. Hon menar att man då vet 
man vilka områden som ska gås igenom. Hon har dock förhoppningar om att arbeta 
mer �läroboksfritt� i framtiden, men anser att man som ny lärare behöver fokusera på 
så mycket annat än att lägga krut på att göra eget material. I lärare 2:s klassrum finns 
det elever som har alfabetet uppklistrat på bänken. Syftet med detta är att eleverna 
ska slippa vända sig och titta på alfabetet som är uppklistrat högt upp på väggen då 
de arbetar. Flera elever har dock pillat bort det och detta tror lärare 2 grundar sig i att 
de tycker det är lite retligt gentemot klasskamraterna, eftersom dessa då kan tro att 
man inte kan.  
 
Olika material 
Lärare 3 låter alla elever under den observerade lektionen utgå från en och samma 
uppgift, men för att nå de olika lösningarna har eleverna tillgång till olika 
plockmaterial såsom färgade stickor och klossar. Lärare 3:s tanke med 
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plockmaterialet är att hon anser att många elever behöver få plocka med saker, 
eftersom det kan vara svårt att bara lyssna sig till kunskaper. Lärare 3 har också en 
elev som har tics (ofrivilliga muskelrörelser). För att ticsen ska förebyggas och 
eventuellt minskas, ger läraren eleven en boll som han kramar i sin vänstra hand. 
Detta gör hon för att hon vet att det är bra att belasta musklerna samt att hon tycker 
att det verkar som att ticsen går över fortare då eleven kramar bollen. Anledningen 
till att hon valt en boll är att det är oftast något som intresserar barn. 
 
Visualisering 
Under observationen gör lärare 2 rörelser med händerna, och detta gör hon för att 
förklara, visa och förstärka ordet veva för en av sina elever.  
 
Skilda lärstilar 
Lärare 3 går under den observerade lektionen fram till en elev som verkar vara 
uttråkad och omotiverad till uppgiften. Läraren uppmuntrar då eleven till att rita sin 
eventuella lösning istället. Varför hon gör detta är för att hon vet att eleven är bra på 
att rita. En av lärare 3:s elever har svårt att sitta still och för att tillfredställa hans 
rörelsebehov låter läraren honom ibland ligga på golvet och arbeta. 
 
Lärare 2 nämner pedagogen Howard Gardner i samband med att intervjun berör att 
hon visar ordet veva för en elev, med hjälp av händerna. Hon har Gardners tankar lite 
i bakhuvudet men menar att det är ingenting som hon direkt planerar in i sin 
undervisning.  
 
Lärare 3 berättar att hon gått på kurs för Howard Gardner och grundar ibland sitt 
handlande utefter hans teorier då han menar att människor lär sig bäst på olika sätt. 
Hon brukar tala om för sina elever att alla lär sig på olika sätt och säga: �en del ser 
allting, en del de har så här stora öron och hör allting och så finns det dem som bara 
måste testa�. Hon menar vidare att det är oerhört viktigt att den typ man är, måste 
man få använda sig av. Under lärare 3:s lektion uppmärksammades det att hon lät 
vissa elever plocka med olika plockmaterial i form av färgade stickor och klossar. 
 
Under lärare 3:s lektion observerades det även att hon en stund in på lektionen satte 
på lite bakgrundsmusik. Anledningen till att hon gjorde detta är för att hon vill att 
eleverna ska känna sig hemmastadda och känna en lugn och avspänd atmosfär.  
 
 

Att samspela med eleven 
 
Skapa närhet genom beröring 
Under observationerna noterades det att samtliga lärare berör somliga av sina elever.  
 
Lärare 1 menar att hon gör det för att vissa elever helt enkelt behöver det. Under 
lektionen berör hon en av eleverna lite extra och hennes syfte med detta är att hon 
tror att han tror att han är lite annorlunda.  
 
Lärare 2 berör sina elever för att få de som är lite oroliga lugna. En del elever 
behöver helt enkelt kontakt och då visar man också att man bryr sig, menar hon. Hon 
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anser att det ibland kan vara skönt för eleverna att inte alltid bli tillsagda utan istället 
bli ledda till platsen de egentligen ska befinna sig på.  
 
Lärare 3:s tankar kring beröring är att hon tar i dem för att de ska känna att hon finns 
där för att hjälpa dem. Hon berör dem också ibland för att få dem fokuserade på det 
de ska göra. Hon anser vidare att vissa barn behöver mer ömhet och trygghet än 
andra och även de som man själv inte tror behöver det.     
 
Samspel 
Lärare 1 har en elev som har det lite svårare med läsningen än de övriga kamraterna i 
klassen. Under observationen noterades det att lärare 1 vid vissa tillfällen hjälper 
denne genom att hon och eleven växelvis läser för varandra. Detta gör lärare 1 för att 
eleven inte ska krokna och ge upp samt för att han ska komma framåt.  
 
Lärare 2 har en elev i sin klass som under observationen visar en negativ inställning 
till lektionens material (arbetsbok i svenska). Under intervjun diskuteras dilemmat 
och lärare 2 förklarar hur hon tänker kring detta. Hon menar att eleven i fråga är lite 
lat och faktiskt kan, men har bestämt sig för att detta är tråkigt. Däremot anser hon 
att det är viktigt att han inte får slippa bara för att han inte uppskattar innehållet. För 
att han inte ska tappa motivationen helt så får han vid vissa tillfällen göra en sida 
istället för två, då det är viktigt att han får med sig lite av varje kapitel. 
 
Beröm och kritik 
Lärare 1 och lärare 3 berömmer sina elever vilket framgick under de genomförda 
observationerna.  
 
Anledningen till att lärare 1 berömmer sina elever är för att hon vill puffa på dem och 
få dem att känna att de gör något bra. Hon anser däremot att för att eleverna ska få 
beröm måste de göra sig förtjänta av det. Hon berömmer inte eleverna om hon vet att 
de kan prestera bättre.  
 
Lärare 3:s tankar kring varför hon berömmer sina elever är för att hon vill stärka 
varje elev så att de vågar försöka och testa sig fram. Däremot anser hon också att 
eleverna ska kunna ta kritik när de inte har gjort sitt bästa.  
 
Läraren som person 
För att lärare 1 ska få en god relation till sina elever är hon sträng och bestämd samt 
försöker vara rättvis. Under intervjun berättar hon att hon erkänner för eleverna då 
hon har gjort fel och förklarar att det är sådant som kan hända och att det var hennes 
fel. Hon tycker också det är viktigt att eleverna får känna att de knyter ihop påsen 
och inte startar upp alltför många projekt.  
 
Lärare 3 skapar goda relationer till sina elever genom att prata öppet om allting 
tillsammans med dem samt att hon brukar ta sig själv som exempel då de pratar om 
olika saker. Hon tycker också det är viktigt att eleverna utvecklar goda relationer 
gentemot varandra och genom att de pratar så öppet om allting, är de vana vid att ta 
och ge kritik samt att de fostrar varandra.  
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Den icke verbala kommunikationen 
Lärare 1 berättar att målet med den observerade lektionen är att ha koll och hinna gå 
till alla elever, även till dem som inte räcker upp handen. Hon berättar att man ibland 
glömmer, men att det är viktigt att försöka se alla, även de som bara jobbar på och 
inte ber om hjälp.  
 
Under den observerade lektionen hos lärare 2, uppmärksammades det att hon var 
framme hos alla elever, även hos dem som inte frågade om hjälp. Hennes tankar 
kring detta är att hon vill att varje elev ska känna att hon har sett dem under dagen. 
Hon menar dock att det gäller att inte gå fram för ofta eftersom detta eventuellt kan 
störa elevernas arbete. 
 
Samtliga lärare ändrar tonfall på rösten under observationstillfällena.  
 
Lärare 1 är ganska medveten om att hon gör det, framförallt då hon ger elever 
tillsägelser då de stör undervisningen på olika sätt. 
 
Under lektionen ändrar lärare 2 tonläge på rösten då hon ger en elev vid ett flertal 
tillfällen tillsägelser. Hennes tankar kring detta är att hon försöker variera sättet att ge 
tillsägelser på, genom att till exempel säga elevens namn eller ibland bara tittar på 
eleven utan att säga något. Hon försöker däremot att inte höja rösten för ofta då hon 
anser att det kan leda till att eleverna inte lyssnar i alla fall. Hon menar också att hon 
har i åtanke vilka elever det är hon höjer rösten åt, eftersom vissa är mer känsliga än 
andra.  
 
Lärare 3:s tankar om hur hon använder rösten i klassrummet är att hon alltid försöker 
vara lugn och inte brusa upp gentemot eleverna. Hon gör det dock när hon anser att 
eleverna har gjort något dumt men hon påpekar att det är viktigt att inte göra bort 
eleverna så att de tappar självförtroendet. 
 
Utmana elever att tänka 
Under de observerade lektionerna uppmärksammades det att alla lärarna ställer 
frågor till sina elever.  
 
Lärare 1 berättar under intervjun att hon försöker använda sig av frågor som inte 
eleverna på förhand kan veta svaret på, men som ändå hjälper dem fram till �rätt� 
svar. Lärare 1 anser att detta inte är detsamma som lotsning. Hon menar att det ibland 
kan hjälpa vissa elever att bara till exempel läsa en instruktion högt några gånger för 
att förstå. Det viktiga är att de får tänka själva vilket även lärare 2 och lärare 3 håller 
med om.  
 
Lärare 2 och lärare 3 menar att de försöker använda sig av frågor som till exempel: 
hur tänker du då?, vad menar du? Syftet med detta är också för att eleverna ska bli 
medvetna om att det finns olika sätt att tänka på.  
 
Lärare 2 uttrycker det som så att: �När jag står där framme tänker jag så här att jag 
frågar någon hur tänker du då, och då tänker jag att det kan hjälpa någon annan som 
tänker, jaha, tänker hon så och då ser de att det finns mer än ett sätt som är rätt�. 
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Att bygga på sin beprövade erfarenhet 
 
Undervisningserfarenheter 
Lärare 1 menar att då man haft sina elever ett tag känner man dem och vet precis 
nästan i vilken sinnestämning de befinner sig i samt hur de mår. Vidare förklarar 
också läraren att då hon känner sina elever vet hon också vad de har för 
förutsättningar att klara en uppgift.  
 
Lärare 2 framhåller vikten av att tänka på vem av eleverna det är man hjälper och då 
tänka på vad denne elev behöver och uttrycker det som så att �Först och främst måste 
man ju tänka på vem det är man hjälper. Om jag ska läsa eller om den själv ska läsa, 
eller om man visar för att tydliggöra mer för någon annan medan man kanske inte 
behöver göra det med någon annan elev.� Lärare 2 vill att hennes elever ska känna 
att de vågar räcka upp handen och fråga om vad som helst, att inga frågor är dumma.  
 
Lärare 3 uttrycker det som så att: �Ja, jag försöker ju se till varje barns starka sidor 
och inte fokusera på de svaga sidorna, så att säga. Och så vill man ju att alla ska gå 
framåt var och en i sin egen takt.� För att stötta de elever som har det lite svårare för 
sig i skolämnena, går lärare 3 ibland till fritids och erbjuder extrahjälp. Lärare 3 
anser att det viktigaste är att man själv som lärare tycker det är roligt att undervisa 
och att man har en klass som trivs tillsammans.   
 
Erfarenheter från utbildningen 
Lärare 1 tycker att det efter trettio år är svårt att svara på vad hennes utbildning har 
för inverkan på hennes handlande i undervisningen i dagsläget. Trots detta tycker 
hon att utbildningen var bra på så sätt att de hade bra metodiklektorer och att de fick 
vara huvudansvariga för klassen de hade praktik i. Vad gäller läroplanen berättar 
hon: �Nej, ska jag vara ärlig så går jag inte och tänker på vad det står i Lpo, men jag 
vet, eller jag tror att jag har stöd i det mesta jag gör.� Dock använde hon sig mycket 
utav läroplanen i början av sitt liv som yrkesverksam lärare, men då hon nu menar att 
hon har så mycket erfarenhet, använder hon sig inte utav den på ett aktivt sätt.  
 
Lärare 2 anser inte att hon direkt grundar sitt handlande på sin utbildning. Hon hade 
velat ha mer metodiklära och anser att det hon lärde sig mest på, var den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Vad gäller läroplanen så använder hon sig inte av 
den i det dagliga arbetet, men hon berättar att inför varje ny termin skrivs de lokala 
arbetsplanerna vilka är baserade på läroplanen. När dessa utformas tittar man på vad 
som ska tas upp i de olika ämnena i respektive årskurs under terminens gång.  
 
Lärare 3 berättar att hennes utbildning ligger så långt tillbaka i tiden, att det fyrtio år 
senare är svårt att relatera den till den undervisning som hon bedriver idag. Lärare 3 
anser att hon vet vad livet behöver och därför tittar hon inte i läroplanen så värst ofta. 
Däremot tittar hon i den för att veta vad eleverna ska arbeta med i till exempel 
ämnena svenska och matte.   
 
Reflektera över alternativa möjligheter 
Vid ett tillfälle under lärare 3:s lektion observerades det att hon gav en elev frågan 
�hur ska jag göra för att få dig att göra det du ska�? Anledningen till att lärare 3 
uttryckte sig på detta sätt, är att hon inte vill tjata hela tiden och till exempel säga gör 
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inte så, gör inte så. Hennes förhoppning med detta är att försöka få honom att ändra 
beteende då det gäller att han inte kan sitta still och arbeta. 
 
Reflektion 
Lärare 1:s tankar kring reflektion är att hon tror att det är något man gör utan att vara 
medveten om det. Hon ser det som mycket värdefullt att bli observerad och 
intervjuad av lärarstudenter då det innebär att man verkligen får tänka till och sätta 
ord på det man gör.  
 
Lärare 2 tycker att hon i vissa situationer reflekterar mer än i andra. Hon kan inte 
riktigt sätta ord på när detta sker, men hon tror sig ana att det är när en lektion har 
gått mer eller mindre bra. Då reflekterar hon över frågor som vad var det som var så 
annorlunda nu emot vad jag brukar göra?, eller vad var det som funkade så 
bra/dåligt?  
 
Lärare 3 anser att hon alltid har en tanke med det hon gör. Hon låter även sina elever 
reflektera för att de ska få en djupare förståelse för varför saker och ting blir som de 
blir.   
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6 Resultatdiskussion 
 
 
 
I vår resultatdiskussion kommer vi att ta upp och diskutera delar ur vårt resultat som 
vi finner intressant och koppla detta till vissa relevanta delar ur vår 
litteraturgenomgång.  
 
En fråga vi ställde oss i vår bakgrund var, om lärare verkligen kan sätta ord på det de 
gör i sin undervisning? Efter genomförd studie har vi funnit att de observerade och 
intervjuade lärarna faktiskt kunde göra det samt argumentera för sitt handlande. Som 
vi tidigare nämnt i vår bakgrund har vi under vår utbildnings gång, blivit medvetna 
om hur viktigt det faktiskt är att man som lärare har klara mål och ett tydligt syfte 
med sin undervisning. Därför finner vi det mycket positivt att de lärare som deltagit i 
vår studie uttalar att de har det. Lendahls och Runesson (1995) menar att de mål som 
står i läroplanen och i kursplaner, ska läraren basera sin undervisning på vilket utgör 
en av lärarens absolut viktigaste uppgifter. Däremot framkom det i vår studie, 
häpnadsväckande nog, att ingen av lärarna använder sig av läroplanen som en grund 
för sitt handlande. Vi anser att detta rent ut sagt är bedrövligt och i allra högsta grad 
förvånande. Lärares pedagogiska arbete ska ju trots allt bygga på läroplanens 
riktlinjer och mål. Detta kan härledas till Carlgren och Marton (2002) som menar att 
det finns lärare som inte har så tydliga mål och syften med sin undervisning, utan 
låter helt enkelt verksamheten gå sin gilla gång. Två av de observerade och 
intervjuade lärarna har ju arbetat i trettio respektive fyrtio år. Det kändes på något 
sätt mer väntat att få detta svar av dem än av den yngre läraren. Då vi under 
högskoletiden suttit ned och diskuterat i våra seminariegrupper, har många av oss 
studenter erfarenheter av att många lärare som har lång arbetslivserfarenhet, 
uttrycker att de inte har så tydliga syften med sin undervisning. Flera har också sagt 
att de inte använder sig av läroplanen i sitt dagliga arbete, och det verkar heller inte 
som att de reflekterar över varför de gör som de gör. Vissa av dessa lärare har också 
uppvisat motvilja till att ta till sig av nya idéer och tankar. Det som dock förvånar oss 
är att den yngre läraren i vår studie gav samma svar som de äldre, då vi trodde att en 
så pass nyutbildad skulle grunda sitt handlande mer på läroplanen. Vi anser dock att 
det är oerhört viktigt att inte dra alla över en och samma kam, det behöver inte alltid 
vara så att det bara är de lärare som arbetat länge inom yrket som stagnerar. Givetvis 
beror det mest på hur man är som person och vad man har för inställning till sitt 
arbete. Under intervjuerna med lärare 2 och 3 svarade dessa till en början att de inte 
använder sig av läroplanen i det pedagogiska arbetet. De kom däremot efter ett tag in 
på att de ändå brukar titta i den inför till exempel varje ny termin, eller för att se vad 
som skall gås igenom i olika ämnen. Detta finner vi mycket intressant och vi undrar 
vad det kan bero på att lärarna först uttrycker att de inte använder sig av läroplanen 
men sedan plötsligt ändrar sig. Kan det ha berott på att de känner att studien kommer 
att publiceras och att de kanske känner att det förväntas att lärare bör grunda sitt 
handlande utefter läroplanen? Eller kan det vara så att lärarna egentligen har goda 
kunskaper om vad som står i läroplanen fast inte medvetet agerar utifrån den? 
 
Gemensamt för lärarna i vår studie är också att ingen grundar sitt handlande på sin 
utbildning. Vi kan förstå att de två lärare som utbildade sig under 1960-1970 talet, 
kan ha svårt att relatera sitt handlande till sin utbildning för att det var så pass många 
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år sedan. Det förvånar oss däremot att den yngre och relativt nyutbildade läraren inte 
gör det, eftersom utbildningen är så nyligen avslutad för henne.  
 
Alla människor är olika och lär då givetvis på olika sätt och därför anser vi att det är 
oerhört viktigt att lärare har detta i åtanke då de planerar och bedriver sin 
undervisning. Lärare 3 i vår studie uppmuntrar sina elever till att använda sig av 
olika typer av plockmaterial för att kunna lösa sina uppgifter. Lärarens tanke med 
detta är att eleverna behöver få plocka med saker eftersom det är få som endast kan 
ta till sig kunskaper genom lyssnande. Vi tror liksom lärare 3, att det oftast är lättare 
för eleverna att minnas då de fått sätta händerna i något och därigenom blir det mer 
konkret för dem. I vår litteraturgenomgång tar vi upp Stensmo (1997) som anser att 
elever lär sig på olika sätt. Därför bör lärare utgå från ett individuellt arbetssätt i sin 
undervisning. Dessa tankar stämmer väl överens med vårt synsätt på hur elever och 
människor över lag lär sig.  
 
Något vi finner ganska anmärkningsvärt är att lärare 1 och 2 uttryckte under 
intervjuerna samma svar kring val av material men motsäger varandra. Lärare 1 
använder sig av samma material i form av arbetsschema till alla sina elever och detta 
gör hon för att individanpassa. Lärare 2 använder sig av ett flertal olika material i 
form av läroböcker för att även hon individanpassa. Tanken lärare 1 har med detta är 
att trots att eleverna arbetar med samma material, kan hon ändå individanpassa det 
och till exempel låta eleverna läsa eller skriva olika mycket vid olika uppgifter. 
Lärare 2:s tankar däremot är att hon väljer olika material utifrån elevernas nivåer. 
Frågor vi ställer oss kring lärarnas olika uttalanden är: Kan det vara så att lärare 1 
rent utav är lite lat och inte orkar sätta samman olika material till sina elever? Kan 
lärare 2:s val ha att göra med att hon känner en slags trygghet i att använda 
läroböcker i undervisningen? Vi tycker att lärare 2:s tankar är förnuftiga eftersom 
alla elever befinner sig på olika nivåer och bör därför få möjlighet till att arbeta med 
olika material. Dock anser vi att lärare 1:s argument inte heller är så tokigt då hon 
genom sitt förhållningssätt ändå individanpassar. Vi funderar på om det också är 
svårare att individanpassa en lärobok än ett redan hopplockat material. Kan det vara 
så att lärare 2 väljer att låta sina elever arbeta med olika läroböcker för att läroböcker 
över lag är för svåra att individanpassa? Då lärare 1 har arbetat i trettio år så har ju 
hon givetvis mer erfarenhet av olika sorts läromedel och bildat sig en uppfattning om 
vad som fungerar och inte fungerar i olika grupper. Vi tror också att en erfaren lärare 
i många fall vågar prova mer än de som inte har lång erfarenhet.  
 
Lärare 1 i vår studie tycker det är viktigt att upprätta regler och sätta gränser för 
eleverna och anledningen till att hon gör detta är för att hon vill skapa goda relationer 
till dem. Vi anser att en viss ordning och struktur skall råda i ett klassrum då vi tror 
att elever mår bra av gränssättning och regler, men det ska ändå finnas utrymme för 
elevinflytande och delaktighet. I dagens samhälle finns det många elever som har 
olika typer av hemförhållanden och som ibland saknar just bitar som gränssättning 
och regler och för dessa elever kan skolan ibland vara deras enda trygga plats. Vi tror 
att gränssättning och regler kan bidra till en trygg och harmonisk miljö och därför är 
det viktigt att man som lärare arbetar utifrån detta.  
 
I vår studie har lärare 3 lyft vikten av att utveckla ett gott klimat i klassrummet och 
berättar under intervjuns gång hur hon arbetar för att få en sammansvetsad grupp 
med trygga individer. Hon tillbringar mycket tid på golvet tillsammans med eleverna 
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där de diskuterar och pratar öppet om allting. Vi håller med lärare 3 om att det är 
oerhört viktigt och vi menar att en rak och ärlig kommunikation gynnar klimatet och 
detta kan leda till att eleverna vågar uttrycka sina åsikter och på så sätt blir de 
medvetna och respekterar varandras olikheter.  
 
Under intervjuerna med lärarna diskuterade vi kring, om de är medvetna om hur de 
använder sin röst när de handleder sina elever. Samtliga lärare i vår studie är ganska 
medvetna om att de ibland ändrar tonläge på rösten och att detta då sker vid 
tillsägelser. Något som vi anser är värt att uppmärksamma är att då vi ställde frågan 
kring lärarnas röster och tonfall, så märkte vi verkligen att den var tolkningsbar. 
Samtliga lärare verkade tro att vi ställde frågan utifrån det att den enda gången som 
de ändrar tonfall på rösten var vid tillsägelser. Detta var inte vår avsikt och vi 
funderar på om lärarnas svar kan ha haft att göra med hur vi uttryckte oss när vi 
ställde frågan. Eller kan det ha att göra med att de faktiskt inte är medvetna om att de 
ändrar rösten också vid andra tillfällen än vid tillsägelser? Under observationerna såg 
vi bland annat att lärarna ändrade tonläge på rösten när eleverna till exempel löst 
olika uppgifter eller skrivit något spännande och vid dessa tillfällen lät rösten väldigt 
positiv. Bergem (2000) menar att tonfallet har en avgörande betydelse för hur 
eleverna uppfattar lärarna. Om det råder tvivel i detta samspel så blir det svårt för 
läraren att skapa en förtrolig relation till eleven och därigenom minskas också 
möjligheten till samtal baserat på förtroende. Vi delar Bergems åsikter och kopplar 
dessa till svaren vi fått från de observerade och intervjuade lärarna. Vi undrar över 
hur eleverna till dessa lärare då upplever sina lärare om dessa endast tror att de 
ändrar tonläge på rösten vid tillsägelser. 
 
Lärare 1 i vår studie menar att reflektion är en omedveten handling, man gör det fast 
man inte vet om det. Lärare 2 tycker att hon reflekterar mer i vissa situationer än i 
andra. Hon kan inte sätta ord på när detta sker men tror att det är när vissa lektioner 
gått mer eller mindre bra. Lärare 3 anser att hon alltid har en tanke bakom sitt 
handlande. Vi trodde att lärarnas svar på denna fråga skulle ha varit mer tydligt och 
att de skulle ha visat en tydligare medvetenhet och uppvisat mer säkerhet kring 
ämnet reflektion. Som vi nämnt i vår bakgrund så anser vi att det är oerhört viktigt att 
kritiskt granska sig själv och sin undervisning samt ha klara syften och mål med sitt 
handlande. Vi tror att detta bidrar till att man som lärare inte stannar upp i sin 
yrkesroll, utan ständigt utvecklas vilket leder till att eleverna förmodligen får den 
bästa pedagogiska situationen med allt vad det innebär. 
  
Samtliga lärare i vår studie berör sina elever. Deras tankar kring detta är dock 
varierande. Lärare 1 gör det för att hon tror att vissa elever helt enkelt behöver det 
samt att hon fokuserar lite mer på dem som verkar känna sig lite utanför 
gemenskapen. Lärare 2 berör sina elever för att få vissa av dem som är lite oroliga 
lugna. Hon tror också att en del helt enkel behöver kontakt och då visar man också 
att man bryr sig. Lärare 3 tar i sina elever för att hon vill visa att hon finns där för att 
hjälpa dem samt för att ibland få vissa elever fokuserade på det de ska göra. Vidare 
menar hon att vissa elever också behöver mer trygghet och ömhet än andra, men att 
det även är viktigt att tänka på att alla behöver det, även de som man tror inte gör det. 
Vi har tidigare diskuterat avsaknaden av gränssättning och regler för dagens elever 
och vi menar även att beröring är något som många idag också får för lite av och 
därför tycker vi att det borde vara ett naturligt inslag i skolans vardag.   
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Både lärare 1 och 3 i vår studie anser att det är oerhört vikigt att berömma eleverna 
för att stärka dem och därigenom få dem självsäkra. Eleverna ska också kunna ta 
kritik och beröm skall endast ges om man verkligen förtjänar det. Vi menar att beröm 
är oerhört viktigt för att elever ska kunna våga tro på sin egen förmåga. Ett gott 
självförtroende tror vi är A och O för att elever ska kunna utvecklas och tillägna sig 
olika kunskaper i skolan. Vi anser dock att elever även skall lära sig att ta kritik då de 
inte utmanas av att endast få beröm. Det beror så mycket på hur man som lärare 
uttrycker sig då man förmedlar kritiken till eleverna. Har läraren en god relation till 
sina elever och ett gott klassrumsklimat, så lär sig eleverna att ta kritik på ett bättre 
sätt utan att ta illa vid sig. Kritiken ska även vara konstruktiv så eleverna ges 
möjlighet till att förbättra och vidareutveckla exempelvis en uppgift. Uppmuntran och 
bekräftelse bygger upp, klander och bestraffning river ner. (Ladberg, 1994. s.184).  
 
Efter genomförd studie har vi funnit att de observerade och intervjuade lärarna 
främst grundar sitt handlande i undervisningssituationerna med de enskilda eleverna 
på individualisering, då de utgår från vilken elev de handleder, vad denne har för 
behov, förutsättningar och starka sidor. Lärarna gör också medvetna val när de väljer 
ut material som de sedan individanpassar utefter elevernas nivå. Det de däremot inte 
verkar göra lika medvetet är att reflektera över sina val och handlingar samt att 
läroplanen inte ligger till grund för deras pedagogiska arbete.  
 
Avslutningsvis menar vi att som lärare får man aldrig sluta reflektera. Det är oerhört 
viktigt att man hela tiden är öppen för nya tankar och idéer samt rannsakar sitt 
agerande och har ett klart syfte med det man gör, det vill säga att vara didaktiskt 
medveten. Vi liksom lärarna i vår studie anser att man måste utgå från att alla elever 
är olika och har olika behov i de lärande mötena med eleverna. Detta är en 
förutsättning för att varje enskild elev ska kunna utvecklas och lära på bästa möjliga 
sätt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 

Referenslista  
 
 
 
Ahlberg, A. (2001) Lärande och delaktighet. Lund:Studentlitteratur.  
 
Backman, J. (1998).  Rapporter och uppsatser.  Lund: Studentlitteratur. 
 
Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. (4:e uppl). Danmark: 
Studentlitteratur.  
 
Bergem, T. (2000). Läraren i etikens motljus. Lund: Studentlitteratur. 
 
Brusling,C & Strömqvist, G. (1996). Reflektion och praktik i läraryrket. Lund: 
Studentlitteratur.   
 
Carlgren, I. & Marton, F. (2000). Lärare av i morgon. Lärarförbundets förlag. 
 
Colnerud, G. & Granström, K. (2002). Respekt för läraryrket. Om lärares yrkesspråk 
och yrkesetik. Göteborg: HLS.   
 
Dimenäs, J. (1995). Frågan � en metod att nå kunskap? I: B. Lendahls & U. 
Runesson (red), Vägar till elevens lärande. Lund: Studentlitteratur. 
 
Doverborg, E. &  Pramling, I. & Qvarsell, B. (1987). Inlärning och utveckling. 
Barnet, förskolan och skolan. Stockholm: Liber.  
 
Doverborg, E. & Pramling, I. (1995). Mångfaldens pedagogiska möjligheter. 
Stockholm: Liber utbildning. 
 
Dysthe, O. (1996). Det flerstämmiga klassrummet. Att skriva och samtala för att 
lära. Lund: Studentlitteratur. 
 
Kernell, L-Å. (1995). Och allt är relativt� I: B. Lendahls & U. Runesson (red), 
Vägar till elevens lärande. Lund: Studentlitteratur 
 
Ladberg, G. (1994). Alla barns skola? Att undervisa utsatta barn...och alla andra 
barn. Rädda barnen. 
 
Lärarförbundet. (2004). Lärarens handbok. Stockholm: Solna. 
 
Lendahls, B. & Runesson, U. (red). (1995). Vägar till elevens lärande. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Reich Rubinstein, L. & Wesén, B. (1986) Observera mera! Lund: Studentlitteratur.  
 
Runesson, U. (1995). Prolog. Om den goda undervisningen eller frustrationen över 
att inte få veta hur man skall göra. I: B. Lendahls & U. Runesson (red), Vägar till 
elevens lärande. Lund: Studentlitteratur. 



 

25 

 
Starrin, B. & Svensson, P-G, (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Stensmo, C. (1997). Ledarskap i klassrummet. Lund: Studentlitteratur.  
 
Sträng, H.M. & Dimenäs, J. (2000). Det lärande mötet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Sträng, H.M. (1995). Att själv välja väg för lärandet. I: B. Lendahls & U. Runesson 
(red), Vägar till elevens lärande. Lund: Studentlitteratur. 
 
Tiller, T. (1999). Det didaktiska mötet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Trost, J. (2001). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur.  
 
Vetenskapsrådet (2007). Forskningsetiska principer inom humanistisk � 
samhällsvetenskaplig forskning. http://www.vr.se (2007-11-05).  
 
Wahlström, G. O. (1993). Gruppen som grogrund. Stockholm: Liber AB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

26 

Bilaga 1 
 
Lärare 1, �Karin� 
 
Innan intervjun med Karin pratar vi allmänt om hur intervjun kommer att gå till. Vi berättar för henne 
att vi har tänkt spela in intervjun och frågar om detta går bra för henne. I är förkortning för oss 
intervjuare och K är förkortning för Karin. 
 
I: - Vad det händer saker i ditt klassrum!  
 
K: - Jaha, tycker du det? 
 
I: - Ja, det är så himla mycket aktiviteter och det verkar funka så bra! Eller vad tycker du själv? 
 
K: - Jo, det tycker jag väl men det finns fortfarande mycket saker som jag vill göra ännu bättre. 
 
I: - Vadå tillexempel?    
 
K: - Nej, men jag tycker att det ibland är lite okoncentration och lite för mycket mummel. Jag tycker 
att då det är arbetspass, då ska det vara tyst. Sedan tränar jag dem från första början att man ska kunna 
göra hundra saker samtidigt i klassrummet utan att man ska bry sig. Jag brukar säga till dem att jag 
ska kunna gå upp på katedern och ställa mig och dansa utan att de ska bry sig. 
 
I: - Vi upplevde att du verkar ha väldig koll på allt som händer i klassrummet. Du låter ju till exempel 
eleverna gå ut och göra olika motorikövningar och du verkar inte reagera när dörren öppnas och 
stängs? Du verkar lita på dem? 
  
K: - Jo men jag litar på dem och den kollen är ganska lätt och ha i och med att man cirkulerar i 
klassrummet hela tiden. Då har man liksom koll och målet med en sådan här lektion är ju att man ska 
ha koll och hinna gå till alla, även de som inte räcker upp handen. Ibland glömmer man ju någon men 
man får verkligen jobba på att försöka hinna se alla även den som bara jobbar och det bara flyter på. 
Att man ändå går förbi och säger till exempel: å va bra, får jag läsa vad du har skrivit?, eller läs en 
liten snutt för mig.     
 
I: - Ja precis, det är ju viktigt. Har du några egna tankar kring lektionen, hur kändes det? 
 
K: -Jo, det var precis som det brukar, det var en vanlig arbetsschematimme. När jag hade 
utvecklingssamtal så utgick jag från en intervju jag gjort med barnen och då var det bland annat en 
fråga om vad de gillar bäst i skolan, och då har 90 % skrivit eller säger att det är att jobba med 
arbetsschemat. 
 
I: - Varför tror du det är så? 
 
K: - Det är för att man får göra så många olika saker, man hinner inte tröttna. Det kommer något nytt 
hela tiden, blandningen mellan att gå ut och göra något och så sitta och jobba. Jag tror det var Pelle 
som sa att "då kan man stå ut att jobba med det där tråkiga, för man vet att man får springa två varv 
runt skolan sen".  
 
I: - Ja, va härliga de är! Vi observerade att alla arbetar med samma material. Varför har du valt att ha 
det så? 
 
K: - Jo, alla har samma material men det blir ju så individuellt ändå för man ställer olika krav på dem. 
 
I: - Hur gör du det då? 
 
K: - Jo men man vet ju efter ett tag vad man kan kräva utav var och en. Om någon till exempel skriver 
till en bild och jag vet att denna elev har lätt för sig, så går jag ju in och petar mer med stavningen i 
den texten och så kommer jag till en annan som jag vet har jättesvårt för sig, men den kanske har fått 
en jättebra handling i den. Någon kanske förut inte har fått ner något alls, men nu lyckats skriva ner 
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tre meningar, även om det är massor av stavfel så bryr man sig ju inte om det. På detta sätt blir det ju 
ändå individualiserat. 
 
I: - Ja, det är sant. Vi har ju varit runt och kikat lite på vad du gjort under den här lektionen och vi har 
valt ut vissa situationer som vi tänkte vi skulle prata lite mer om.  
 
K: - Ja, okej. 
 
I: - En av dessa situationer var när du hjälpte August med hans uppgifter. Hur kommer det sig att du 
först lät honom läsa ett litet stycke och sen att du fortsatte läsa?   
 
K: - August är ju den i klassen som har kämpigast just med att läsa. Och den texten i den röda boken 
klarar de flesta nu och han klarar den också men det tar ju en evig tid. Och för att inte han ska krokna 
och inte ge upp, så går jag ju dit och så läser han en liten bit och så läser jag en liten bit och så 
kommer han ju framåt. Trots att han läser så knaggligt har han jättebra läsförståelse.  
 
I: - Okej, hur gör du för att ta reda på det? 
 
K: - Jag brukar ställa frågor till dem om texten som till exempel: vad handlade den här texten om?   
 
I: - Okej. Vi såg också att du berörde vissa elever, hur tänker du kring det? 
 
K: - Jaa, kanske ja, kanske som en sådan som Herman.  
 
I: - För att? 
 
K: - Jo, men för att han känner nog sig lite annorlunda. Man vet vilka som är i behov av det där lilla 
extra. Sen finns det ju sådana som absolut inte vill att man ska beröra. 
 
I: - Nej precis, vill man inte så vill man inte, det får man ju respektera. 
 
K: - Ja visst, men jag försöker ändå beröra dem lite grann.  
 
I: - Ja, det klart. 
  
I: - Vi observerade också att du ibland ändrar tonläget på rösten. Är det något som du tänker på själv? 
 
K: - Ja, kanske i vissa situationer när jag ger tillsägelser till de elever som jag anser behöver det. 
 
I: - Kan du ge något exempel? 
 
K: - Jo men, när de till exempel stör undervisningen på olika sätt.  
 
I: - Okej. 
 
I: - Vi tycker också att din röst inte avslöjar svaret. För ibland kan man nästan låta som att "jaa". 
 
K: - Att man lägger svaret i munnen på dem. 
 
I: - Ja, precis och det gör du ju absolut inte. 
 
K: - Nej va bra för målet är ju att de ska få tänka själva.  
 
I: - Ja, just det. Berömmer gör du också har vi observerat. Vad har du för tankar kring det? 
 
K: - Jo, men det är ju för att puffa på dem och få dem att känna att de gör något bra. Sen är inte jag 
sådan att jag säger "åh, vilken fin teckning" om jag inte tycker det och vet att eleven kan bättre. Ska 
man få beröm ska man ha gjort sig förtjänt av det.  
 
I: - Ja, precis. Tänker du mycket själv på när du hjälper eleverna hur du ställer frågor?  
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K: - Det har ni ju egentligen redan sagt att man får ju inte ställa en fråga så att de förstår vad man 
förväntar sig för svar. Man försöker ge dem frågor och leda dem fram till rätt svar.   
 
I: - Okej, hur menar du med att leda dem fram till rätt svar? Lotsa, eller? 
 
K: - Nej, inte lotsa men vad ska vi göra då, man måste ju på något sätt hjälpa dem. Alltså oftast hjälper 
det ju ibland bara med att de läser till exempel en fråga högt några gånger för att de ska förstå, man 
behöver ju inte ge dem svaret. 
 
I: - Okej. Nu när vi har diskuterat lite kring din lektion och dess upplägg så tänkte vi berätta för dig 
vad syftet med vår studie är och vad vi fokuserat på när vi observerat dig. 
 
K: - Okej. 
 
I: - Syftet med vår studie är att undersöka vad lärare grundar sitt handlande på i 
undervisningssituationer med enskilda elever. Är det något du vill tillägga när du hör det här? Alltså 
varför du gör som du gör?  
 
K: - Det är ju för att, när man har haft dem ett tag vet man ju vad de har för förutsättningar och klara 
en uppgift och man vet precis nästan vad de är i för sinnesstämning eller hur de mår, man känner dem 
ju. Det blir ju helt annorlunda de första veckorna när man har dem, då får man ju mer gå på som man 
tror att det är, nu vet man ju. 
 
I: - Gör du något speciellt för att få en bra relation till dem, eller lära känna dem?   
 
K: - Jag är nog ganska sträng, eller sträng, jag är nog ganska bestämd och jag försöker, jag försöker 
verkligen vara rättvis. Och jag erkänner ofta när jag inte har varit rättvis eller när jag har missat något, 
jag ber om ursäkt och säger att det var mitt fel, men så är det, det kan hända. Sen finns det säkert 
massor av lärare som har mycket bättre projekt och större grejer på gång, men jag vill inte påbörja för 
mycket saker utan jag vill att de måste få känna att vi knyter ihop påsen, nu är vi färdiga med det här. 
Det tror jag är jätteviktigt för annars rinner det bara ut i sanden.  
 
I: - Ja, det kan säkert finnas en risk med det. 
 
I: - Till sist så undrar vi hur du tänker kring din utbildning och läroplanen? 
 
K: - Det är jättesvårt att tänka kring utbildningen nu, eftersom det var trettio år sedan, men jag tyckte 
att vi hade en jättebra utbildning och jag lärde mig massor av den. 
 
I: - Vad var det som var så bra med utbildningen? 
 
K: - Jo, på den tiden hade man praktik en hel termin och då jobbade man som klasslärare med hela 
ansvaret, vilket jag lärde mig otroligt mycket på. Jag hade också en bra handledare och bra 
metodiklektorer.  
 
I: - Okej, va bra. Och läroplanen då?   
            
K: - Nej, ska jag vara ärlig så går jag inte och tänker på vad det står i Lpo, men jag vet, eller jag tror 
att jag har stöd i det mesta jag gör. Men i början när jag arbetade som lärare läste jag den från pärm till 
pärm. Det gör jag ju inte nu och det gör jag för att jag känner mig mer säker eftersom jag har mer 
erfarenhet nu. 
 
I: - Okej. Varför vi valt just detta ämne är för att vi under högskoletiden förstått hur viktigt det är att 
reflektera över det man gör. Gör du det? 
 
K: - Man vet inte om att man gör det tror jag, men man gör det nog ändå. Fast det är verkligen kanon 
när ni kommer ut så här och ställer sådana här frågor, för då får man verkligen tänka till. 
 
I: - Ja, va bra då. Tack snälla Karin för att du tog dig tid till detta. Det var väldigt givande. 
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Bilaga 2 
 
Lärare 2, "Anna" 
 
Innan intervjun med Anna pratar vi allmänt om hur intervjun kommer att gå till. Vi berättar för henne 
att vi har tänkt spela in intervjun och frågar om detta går bra för henne. I är förkortning för oss 
intervjuare och A är förkortning för Anna. 
 
I: - Va roligt det var att vara med i ditt klassrum. Har du några egna tankar kring lektionen?  
 
A: - Ja det blir ju alltid lite annorlunda när det kommer in andra och är med. Då blir vissa av mina 
elever ganska så stirriga, så det får ni ju ta.  
 
I: - Ja, herregud. Vi observerade att alla elever inte jobbar med samma material. Vad har du för tankar 
kring det? 
 
A: - Nej, alla jobbar ju inte med samma material. Det är ju lite efter nivå och jag har tagit hjälp av vår 
speciallärare Rut. Vi har försökt titta tillsammans vad de har svårt med och var de befinner sig 
nivåmässigt och efter det valt material. 
 
I: - Jaha, okej. Vi såg att eleverna jobbar med läroböcker. Vad är dina tankar om det?  
 
A: - Ja, alltså egentligen skulle man väl vilja arbeta mer läroboksfritt, men jag känner att det är skönt 
att ha det i början när man är ny. Då vet man att det här och det här behöver jag gå igenom, jag vet att 
det här ska jag göra. Det är så mycket annat man ska planera så mycket som är nytt till exempel 
socialt och då tycker jag att det är viktigare än att lägga krut på att göra eget material.   
 
I: - Ja, det kan vi ju förstå. Vi noterade att vissa elever har alfabetet på bänken. Varför har de det?  
 
A: - Alla har haft det från början, men några har pillat bort det. Jag och Rut har försökt att säga till 
dem att det är ju jättebra att titta där när man skriver, istället för att behöva vrida sig och kolla på 
alfabetet på väggen.  
 
I: - Varför tror du att några har pillat bort det? 
 
A: - De tycker nog att det är lite retligt mot de andra. Det är nog lite skämmigt för att de kanske tror 
att kompisarna tror att man inte kan om man tittar på det.  
 
I: - Ja, så kan det kanske vara. Nu tänkte vi att vi skulle diskutera några situationer som vi observerade 
under lektionen. 
 
A: - Okej. 
 
I: - Vi observerade att Krister inte verkade tycka att materialet var så kul. Vi märkte att han suckade 
och sa, "det är tråkigt, jag vill inte". Hur tänker du kring detta?  
 
A: - Krister kan men han är lite lat. Han får bara för sig att han inte tycker att boken är rolig. Jag har 
pratat med Svea, en annan lärare här på skolan om hur gör man med dem som inte tycker det är kul. 
För jag menar att han kan ju inte slippa bara för att han inte tycker det är kul, och då har hon sagt att 
just Språklära är det många barn som inte tycker är kul, men de måste ju göra det ändå för det är så 
pass viktigt. Man kan ju inte tjata, tjata och tjata. För att han inte ska tappa motivationen helt kan han 
ibland få göra en sida istället för två så han får med sig lite av varje kapitel. Det är jättesvårt, man får 
helt enkelt prova sig fram hela tiden. Det hade ju varit skillnad om man märkt att han inte kunde, att 
det var för svårt. Då får man ju börja tänka på att byta material istället. 
 
I: - Ja, precis. Vi såg också att när du förklarade för Petra så visade du mycket med händerna. 
 
A: - Jaså, okej. 
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I: - Jo till exempel när du visade vad veva är för någonting. Har du någon tanke, eller vad grundar du 
det på?  
 
A: - Jo men då kanske man tänker att det blir för platt för henne, ser hon hur man gör och hon kan 
göra så själv så kanske hon förstår hur det är, "jaha, veva" och att om hon bara ser en bild så kan det 
nog vara svårare att förstå. När jag läste så hade jag VFU på "X-skolan" och där jobbade alla efter han 
Howard Gardners teorier. Jag har det lite i bakhuvudet men det är ju inte så att jag planerar in det 
direkt. 
 
I: - Nej, okej. Du ställer ju frågor till barnen, hur tänker du, tänker du på hur du ställer frågorna? 
 
A: - Ja, eeh, först när de frågar om någonting, om det är, det är också ett sådant där stressmoment, 
men att man försöker att de som kan läsa läser själva, för att en del kanske frågar för att de inte orkar 
läsa själva. Men jag försöker få de som kan läsa att försöka läsa själva, men sen om de inte förstår 
eller inte kan något ord så hjälper man ju dem på traven. När jag står där framme tänker jag så här att 
jag frågar någon "hur tänker du då", och då tänker jag att det kan hjälpa någon annan som tänker, 
"jaha, tänker hon så" och då ser de att det finns mer än ett sätt som är rätt.     
 
I: - Ja just det, det är ju jättebra. Vi märkte också att du ändrade tonläge ibland, har du några tankar 
kring det?  
 
A: - Ja, kanske det, först kanske man tittar och säger "Kalle". Sedan blir det ju att till vissa kanske 
man inte höjer rösten så mycket men jag vet att han klarar det och ibland behöver han det för att man 
ska få honom att lyssna men jag försöker så mycket det går att inte höja rösten för till slut så lyssnar 
de ju inte i alla fall. Det går ju till en viss gräns. Jag anser att alla måste få en chans, har man sagt till 
två eller tre gånger så ska det räcka. Man ska inte behöva tjata.   
 
I: - Nej, precis. Du tar på barnen och stryker lite på dem, varför gör du det? 
 
A: - Nej, men ibland kan det ju vara att de är oroliga och då är det inte alltid att det räcker med att man 
säger till. Utan då visar man att man bryr sig och att man får lite kontakt och då kan det hjälpa. Eller 
om man går runt och kanske tar och leder eleven till sin plats istället för att säga till. Det är kanske 
skönt att inte alltid höra gör inte så, gör inte så.  
 
I: - Nej just det, okej. Sen observerade vi också att du var framme hos alla barn, även om de inte 
behövde hjälp. Har du någon tanke bakom det? 
 
A: - Jo, det har jag. Ibland när barnen då sitter och jobbar så försöker jag tänka på att gå fram till alla 
även om de inte behöver hjälp så att de ska känna att "jag ser dig" eller "jag har sett dig idag". Det 
försöker jag att tänka på varje dag. Men sen är det är viktigt att inte gå fram för ofta heller för då stör 
man dem ju. 
 
I: - Ja, precis. Tänker du mycket på din utbildning när du handlar? 
 
A: - Nej, inte mycket faktiskt, jag hade velat ha mer metodik. Jag tänker kanske ibland på en del tips 
man fick, men det kanske jag tänker på utan att jag reflekterar över det. Jag lärde mig mest på 
praktiken under utbildningen så jag tänker inte så mycket på det vi läst, faktiskt.  
 
I: - Okej. Läroplanen då?  
 
A: - Nej. Eller nej, inte dagligt så. Men innan terminen börjar så har man ju gjort sådana här lokala 
arbetsplaner och i dem kan man se vad man ska gå igenom under året, och det är ju baserat mycket på 
läroplanen. Då tittar man ju så man känner att man tar upp det man ska ta upp i den årskursen. Man 
kan känna ibland att man skulle vilja ha hjälp med att lägga upp en långsiktig planering, hur mycket 
ska man ungefär hinna på en termin och så vidare.  
 
I: - Ja, det kan vi förstå. Så känner man nog som ny.  
 
A: - Ja, visst. 
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I: - Nu tänkte vi berätta syftet med vår studie för dig.  
 
A: - Okej. 
 
I: - Syftet med vår studie är att undersöka vad lärare grundar sitt handlande på i 
undervisningssituationer med enskilda elever. Är det något du vill tillägga när du hör det här, alltså 
vad grundar du ditt handlande i när du hjälper enskilda elever? 
 
A: - Först och främst måste man ju tänka på vem det är man hjälper. Om jag ska läsa eller om den 
själv ska läsa, eller om man visar för att tydliggöra mer för någon annan medan man kanske inte 
behöver göra det med någon annan elev. Och att man vill att de ska känna att de ska kunna räcka upp 
handen och fråga oavsett vad det är, att ingen frågar dumt. Att man känner att man vågar, att ingen 
känner att de frågar dumt. Sen om de inte skulle förstå så finns det ju mycket hjälpmedel man kan ha 
som till exempel knappar och kulramar i matten. Det beror på vilket ämne det är, hur man kan hjälpa 
dem.  
 
I: - Okej. Varför vi har valt det här ämnet är att vi under vår utbildning förstått vikten av att reflektera 
och fundera på varför man gör som man gör. Känner du att du själv tänker mycket på detta?  
 
A: - Ibland så tänker man ju mer. Jag vet kanske inte riktigt när, men det kan till exempel vara när det 
har gått jättebra på en lektion och alla verkar tycka att det är jättekul och då kanske man tänker att 
"jaha", vad är det som är så annorlunda nu då emot hur jag brukar göra. Eller tvärtom, om det är något 
som inte alls funkar och som jag trodde skulle vara jättebra och de tycker inte alls att det är kul, och 
det är väl mest då man funderar, jaha, vad var det som inte funkade och vad var det som funkade så 
bra.  
 
I: - Då verkar det ju verkligen som du reflekterar.  
 
A: - Ja, jag försöker göra det. 
 
I: - Ja, då får vi tacka dig Anna för att vi har fått komma hit idag. 
 
A: - Tack, tack. 
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Bilaga 3 
 
Lärare 3, "Signe" 
 
Innan intervjun med Signe pratar vi allmänt om hur intervjun kommer att gå till. Vi berättar för henne 
att vi har tänkt spela in intervjun och frågar om detta går bra för henne. I är förkortning för oss 
intervjuare och S är förkortning för Signe. 
 
I: - Oj vad flitiga barnen är och vad de pratar tyst när de arbetar! 
 
S: - Jaså, det tycker ni. Jo då de är duktiga, de är glada och arbetsvilliga och de vågar göra fel. 
 
I: - Vad kan det bero på tror du? 
 
S: - Jo, men det beror nog på att vi alltid pratar väldigt öppet om allting och jag brukar ta mig själv 
som exempel. Man ska kunna prata om vad som helst, då vågar de ju säga vad som helst också och de 
fostrar även varandra och säger: "varför gjorde du så"? De är vana vid att få kritik från varandra och 
liksom kunna förklara hur de tänkte och sådär. De tycker om varandra faktiskt. 
 
I: - Va härligt! Vi observerade att du berömmer barnen. Vad har du för tankar kring det?  
 
S: - Jo, självförtroendet är ju så viktigt. Varför jag berömmer dem är ju bara för att det ska stärka dem 
själva och så att de vågar försöka och göra, sen om det blir fel har inte så stor betydelse än så länge, 
bara de vågar. Jag tycker att det är jättevärdefullt att ge dem beröm. Sedan måste man ju ge dem kritik 
också och säga "nu har du ju inte gjort ditt bästa". Det gäller ju verkligen att individualisera för nu får 
man ju verkligen jobba på så olika nivåer så att säga.   
 
I: - Ja precis. Vi funderar på vad du grundar ditt handlande i när du plockade fram klossar och stickor 
till vissa av eleverna? 
 
S: - Jo, men det gäller ju att få plocka med saker, för jag menar att det är ju inte så många som bara 
lyssnar in kunskaper. 
 
I: - Nej just det. Du satte ju också på musik när det hade gått en stund på lektionen. Varför gjorde du 
det? 
 
S: - Jo, men jag har ofta musik på. Det är ju bara för att de ska liksom känna att, här är det lugnt och 
avspänt, här sitter jag och så kan jag lyssna lite. Att de känner sig lite hemmastadda tycker jag, och så 
att det blir lite hemtrevligt.  
 
S: - Okej. Sedan undrar vi lite kring varför du ger Karl en boll? 
 
S: - Karl har ju tics och jag vet ju att det är bra att belasta musklerna. Så därför får han ha en boll i 
vänster hand, för jag tror det hör ihop med den hjärnhalvan. För han vänder på siffror och bokstäver 
också. Och när han ticsar och kramar bollen samtidigt verkar det gå över fortare. Och vad ska man då 
ha som barn gillar, jo en boll.  
 
I: - Jaha, intressant.  
 
S: - Barnen vet att Karl behöver sin boll och jag brukar säga att alla är olika. Jag håller ju också på 
jättemycket med motorik eftersom Karl och en del av de andra barnen fortfarande vänder på siffror 
och bokstäver.  
 
I: - Ja just det. Det har man ju hört talas om att det kan ha ett samband med det motoriska. 
 
S: - Ja, precis. Sen lär sig ju alla på olika sätt. Jag brukar säga att en del ser allting, en del de har "så 
här stora öron" och hör allting och så finns det dem som bara måste testa. Den typen man är måste 
man ju använda sig av så att säga. 
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I: - Okej, vad grundar du det i då? 
 
S: - Jo, men jag har varit på kurs för Howard Gardner och det är därifrån jag fått det. Han menar ju att 
människor har olika intelligenser och därför är det viktigt att variera så att barnen får testa olika sätt att 
lära sig på.  
 
I: - Intressant. Sen undrar vi om du tänker på hur du använder din röst när du pratar med eleverna? 
 
S: - Jag försöker och alltid vara lugn i alla fall, jag tycker inte om att brusa upp. Men jag brusar upp 
när de har gjort något dumt, men jag gör inte bort dem så de tappar självförtroendet så att säga. Utan 
detta är ju liksom en stor grupp då som har gjort något dumt.   
 
I: - Ja just det. Tänker du på hur du ställer frågor till eleverna? 
 
S: - Ja, det försöker jag ju göra.   
 
I: - Hur tänker du då? 
 
S: - Jo, men jag vill ju uppmuntra varje elev till att det finns olika sätt att tänka och då försöker jag 
ställa frågor som hur tänker du här?, vad menar du? och så vidare. Och så vill jag ju också att barnen 
ska få reflektera och det gör vi ibland när vi sitter i ringen på golvet. Då brukar jag ge dem olika 
exempel. Det kan till exempel vara, nu vill jag att var och en funderar kring hur det ser ut på 
Nordpolen.  
 
I: - Jaha, ja det är ju bra. 
 
S: - Jag vill ju också att eleverna ska förstå varför saker blir som de blir, att de till exempel inte bara 
räknar i luften.   
 
I: - Nej, precis det är ju jätteviktigt! När vi säger beröring, får du någon spontan tanke?  
 
S: - Ja, jag tar nog rätt mycket i barnen, jag är sådan som person. Jag har nog ingen som inte gillar att 
jag tar i dem. Jag tar nog i alla varje dag. 
 
I: - Varför gör du det då?    
 
S: - Det är ju bara för att de ska känna att nu finns jag här och jag ska hjälpa dig. Sedan behöver ju 
vissa barn mycket ömhet och trygghet. Alla ungar behöver egentligen trygghet, även de som man inte 
tror att de behöver det. Sen tar jag ju även i barnen ibland för att få dem fokuserade på uppgiften så att 
säga. 
 
I: - Ja, just det. Sen observerade vi att du gick fram till Elisa under lektionen. Elisa verkade vara lite 
uttråkad och när du handledde henne så uppmuntrade du henne till att rita istället. Varför gjorde du 
det? 
 
S: - Jo, men det sa jag därför att jag vet att hon är så bra på det. Men sen verkade det inte som hon 
kommit till insikt om uppgiften i alla fall, så då hämtade vi klossarna och så hjälpte jag henne att lägga 
tre och en kloss i taget.   
 
I: - Mm, precis. Vid ett tillfälle sade du till Carl-Johan, hur ska jag göra för att få dig att göra det du 
ska?, istället för att säga typ gör inte så, gör inte så? Kan du förklara varför du uttryckte dig just på det 
sättet?  
 
S: - Jo, det är ju för att jag inte vill hålla på och tjata och sen för att få honom försöka ändra beteende. 
Han har ju lite svårt för att sitta still i sin bänk. 
 
I: - Mm, okej. Gör du något speciellt då? 
  
S: - Ibland kan han få ligga på golvet och jobba och det kan fungera riktigt bra. Men sen är det ju 
jätteviktigt att han ändå tränas i att sitta på sin plats. 
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I: - Ja, just det. Det vi har kollat på, eller vårt syfte med vår studie är att undersöka vad lärare grundar 
sitt handlande på i undervisningssituationer med enskilda elever. Är det något du kanske vill tillägga? 
Några spontana tankar? 
 
S: - Ja, jag försöker ju se till varje barns starka sidor och inte fokusera på de svaga sidorna, så att säga. 
Och så vill man ju att alla ska gå framåt var och en i sin egen takt. Då är det jättebra med fritids för då 
kan man gå dit ibland och stötta några lite extra. 
 
I: - Ja, just det. Varför vi valt det här ämnet är att vi förstått hur vikigt det är att reflektera över varför 
man gör som man gör. Hur tänker du kring reflektion? 
 
S: - Mm. Jo, men som jag nämnt tidigare så låter jag ju mina elever reflektera och man har ju alltid en 
tanke bakom det man gör.   
 
I: - Okej, hur tänker du kring din utbildning då? 
 
S: - Min utbildning? Oj, det var över fyrtio år sedan så det minns jag nästan inte. 
 
I: - Okej. Hur tänker du kring Lpo då?  
 
S: - Lpo, den tittar jag inte så värst ofta i, men jag vet ju liksom vad livet behöver så att säga. Fast jag 
tittar ju i den för att veta vad de till exempel ska kunna i matte, vad de ska kunna i svenska och så 
vidare.  
 
I: - Jaja, det gör du ja. Är det något mer du känner att du kanske vill tillägga? 
 
S: - Jo, men det viktigaste är ju att man har en klass som trivs ihop, och att man tycker att det är roligt 
själv. Tycker man inte det så känner ju ungarna av det. 
 
I: - Ja, precis. Tack snälla Signe, jätteintressant.  
 
S: - Så bra. Tack själva.  
 
 


