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Abstract  

Många skolor saknar stimulerande- och trygga lärmiljöer. Syftet med undersökningen var att 

undersöka gymnasieelevers uppfattning om skolans lärandemiljöer samt lärarnas synsätt 

beträffande ledarskap i klassrummet.  

 

För att skapa stimulerande och trygga lärmiljöer är det viktigt med struktur och ordning samt 

att målen tydliggörs av lärarna. Det är viktigt att lärarna anpassar och skapar uppgifter utifrån 

elevernas nivå. Vidare är det viktigt att lärarna är tydlig gällande skolans ordningsregler. 

Detta kräver att lärarna planerat aktiviteter i samverkan med elever. Lärarnas ledarskap i 

klassrummet är således avgörande för att stimulerande och trygga lärmiljöer ska förekomma i 

klassrummet.  

 

Av undersökningen framkom det att flertalet av eleverna ansåg att studiero förekom på 

lektionerna. Flertalet av eleverna kände sig också trygga på skolan. Flertalet av eleverna 

ansåg däremot inte att lärarna gjorde undervisningen intressant. Vidare ansåg flertalet av 

eleverna även att lärarna inte fick eleverna att tro på sig själv.  

 

Av undersökningen framkom det också att det är viktigt att lärarna får eleverna att tro på sig 

själv. Det är också viktigt att lärarna ökar elevinflytandet för att lektionerna ska bli 

intressanta för eleverna som i sin tur kommer att bidra till att elevernas ansvar för studierna 

ökar. Vidare kommer även studieron att öka i klassrummet.  

 

Av undersökningen framkom det även att lärarna och eleverna har olika uppfattningar 

gällande förväntningarna på eleverna.  

 

 

 

  

Nyckelord: Elevinflytande, Ledarskap i klassrummet, Stimulerande lärmiljöer, 

Självförverkligande, Studiero, Trygga lärmiljöer 
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1. Inledning 

Utbildning ska enligt kap 5 i skollagen (SFS 2010:800) utformas på ett sätt som bidrar till att 

elever känner trygghet och studiero. Av skollagen framkommer att det är viktigt med en 

stimulerande och trygg lärandemiljö för att elever ska kunna utvecklas och tillskansa sig 

kunskaper (prop. 2009/10:165). Trots skollagen visar skolinspektionens tillsyn att var fjärde 

grund- och gymnasieskola saknar studiero och en trygg skolmiljö (Skolinspektionen 2015). 

TIMMS undersökningar visar också att svenska lärare och rektorer upplever mindre trygghet 

på skolorna (Skolverket 2012). Av TALIS internationella undersökning framkommer det 

också att var tredje lärare i Sverige upplever störande ljud, medan fyra av tio lärare anser att 

eleverna inte bidrar till en trivsam lärmiljö (Skolverket 2014c). Frågan är därmed varför 

regelverket inte följs och varför svenska skolor inte kan skapa studiero samt trivsamma, 

trygga och lustfyllda lärmiljöer. 

 

1.1 Tidigare forskning 

För att studera hur pedagogiskt ledarskap fungerar i skolorna kommer undersökningen att 

baseras på relevant forskning beträffande samspelet mellan lärare och elev. Undersökningen 

kommer därför att inledas med forskning som rör stimulerande och trygga lärmiljöer. 

Därefter studeras forskning gällande pedagogiskt ledarskap närmare, en viktig faktor i lärarna 

skapande av trygga lärmiljöer med studiero.  

 

1.1.1 Stimulerande lärmiljöer 

Lev Vygotskij ansåg att barn behöver ordning och struktur. Enligt Vygotskij är det viktigt att 

barn får hjälp att strukturera världen utifrån samhällets accepterade normer. Vidare är lärarens 

relation till eleverna mycket viktig för att elever ska bli delaktiga i samhället, lära sig om 

normer och regler samt utveckla sin identitet (Lindqvist 1999).  

Vygotskij skriver (Lindqvist 1999, s 257):  

“Det som barnet för tillfället gör med hjälp av en vuxen kan det i morgon göra 

på egen hand.”  
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För att skapa stimulerande lärmiljöer ansåg Vygotskij att lärarna måste tillgängliggöra och 

tydliggöra målen för eleverna. Lärarna måste bland annat jobba med följande frågor för att 

kunna skapa stimulerande lärmiljöer (Strandberg 2006): 

- Vilken tillgång har eleverna att kunna arbeta med kriterierna för att kunna 

uppnå målen? 

- Vilket rum kan stimulera elevernas förståelse för målen som ska uppnås? 

- Vilka verktyg behöver eleven använda sig av för att kunna utföra 

arbetsuppgifterna? 

- Med vilka kamrater kan eleverna utvecklas mot att förstå målen? 

Inom Vygotskijs perspektiv på ledarskap och lärande betonas således att stimulerande 

lärmiljöer är betydelsefulla för elevernas lärande och utveckling och att det är viktigt att 

lärandets mål tydliggörs av läraren. Vygotskij poängterade även att kamraterna och lärarna är 

viktiga för elevers lärande. 

 

Av Hatties forskning framkommer att framgångsrikt ledarskap i klassrummet beror på 

lärarnas förmåga att improvisera, planera och förutse vilka beslut som är viktiga för eleverna. 

Enligt Hattie är det av vikt att lärarna vägleder lärandet genom samspel med eleverna i 

klassrummet. En skicklig pedagogisk ledare skapar optimala klassrumsmiljöer och 

situationsanpassar undervisningen. För att kunna skapa en optimal klassrumsmiljö är det 

enligt Hattie viktigt att lärarna engagerar sig och visar passion för lärandet och att de ser 

lärandet genom elevernas ögon (Hattie 2012). Hattie (ibid., s 22) definierar detta tankesätt på 

med följande maxim:  

 “Jag ser lärandet genom mina elevers ögon.” 

     

Enligt Hattie är det också viktigt att lärarna följer upp elevernas lärprocesser och ger relevant 

återkoppling. Således kan eleverna utvecklas utifrån egna förmågor. Vidare är det enligt 

Hattie viktigt att elever blir sina egna lärare. Hattie skriver (2012, s 22):  

 “Jag hjälper elever att bli sina egna lärare”   
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Enligt Hattie ger en pedagogisk ledare varierande, utmanande och lämpliga arbetsuppgifter 

för att engagera eleverna på ett lustfyllt sätt (2012).  

 

Inom Hatties och Vygotskijs perspektiv gällande stimulerande lärmiljöer betonas 

sammanfattningsvis betydelsen hos samspelet mellan lärarna och eleverna samt att lärarna 

måste kunna utmana och engagera eleverna. Angående det sistnämnda ansåg även Piaget att 

elevernas kognitiva utveckling är avgörande så att de utvecklas i takt med åldern, vilket är 

viktigt för att elever ska förstå hur världen fungerar (Phillips 2014).  

 

Vad gäller människans utveckling framkommer det av Piagets forskning att det finns olika 

faktorer som påverkar utvecklingen. Enligt Piaget finns det en växelverkan mellan elevers 

miljö, mognad och arv, vilka alla är viktiga förutsättningar för elevers utveckling. Det är 

därför viktigt att undervisningen anpassas just till elevernas ålder och mognad. Det är i en 

viss ålder som elever når en tillräcklig intellektuell mognad för att klara av varierade typer av 

tänkande. En pedagog måste därför konstant ge elever en lämplig nivå av intellektuell 

stimulans, vilket innebär att uppgifterna inte får vara för svåra respektive enkla. För att 

stimulera och utveckla elevernas tankemönster måste den pedagogiska verksamheten vara 

rolig och intressant (Phillips 2014). Piaget skrev följande år 1970 (Lundgren, Säljö & Liberg, 

2017, s. 237): 

 “Kom ihåg att varje gång man alltför tidigt undervisar ett barn 

 om något som barnet kunde kommit underfund med på egen hand, 

så hindras barnet från att upptäcka detta och därför också från att förstå  

det fullt ut.”  

 

Piaget ansåg även att det finns fördelar med grupparbeten, eftersom dessa innebär att elever 

bygger och omformar sina tankemönster tillsammans med andra elever (Phillips 2014). 

 

Deweys pedagogik, Learning by doing, betonar den fysiska och psykiska miljöns betydelse. 

Dewey skriver (Jensen och Löw, 2016 s. 58): 



10 
 

“...enda sättet varpå vuxna medvetet kan styra den form av utbildning som de unga 

får är att kontrollera den miljö som de handlar i och därför också tänker och känner 

i.” 

Enligt Dewey är det viktigt att eleverna utvecklar en gemensam värdegrund och ett 

gemensamt språk. Varje deltagare i gemenskapen ska anses unika personer. Det är viktigt att 

alla elever får delta i utbytet och att de blir lyhörda då rätten att yttra sig berikar elevernas 

livserfarenhet. För att elevernas undervisningsmiljö och lärmiljö ska vara stimulerande har 

lärarna därför en viktig uppgift när en grupp ska sammanföras. Det gäller att lärarna 

säkerställer att gruppens etiska och kommunikativa förhållanden underhålls (Jensen m.fl., 

2016).  

 

Man kan således sammanfatta att lärarna är betydelsefulla för elevers utveckling och 

inlärning och att det är lärarna som ansvarar om elevernas lärandemiljöer blir stimulerande 

och utvecklande. För elevers lärande är även grupparbete viktigt eftersom elever lär sig av 

varandra. Frågan är hur samspelet mellan lärarna och eleverna fungerar i klassrummet samt 

hur lärarna utmanar och engagerar eleverna.  

 

Av Granströms forskning framkommer det att helklassundervisning förekommer då läraren 

förväntas förmedla kunskap till eleverna. Denna undervisning skapar distans mellan elever 

och lärare. Enligt Granström är det lärare som saknar kunskaper om psykologiska processer 

som brukar välja helklassundervisning (2007). 

 

Av Granströms klassrumsobservationer framkommer det också att elever blir mer lugna när 

de får jobba med individuella uppgifter. Klasstorleken har däremot ingen betydelse för 

elevernas förmåga att tillskansa sig nya kunskaper. Undervisningens arbetsformer har 

däremot avgörande betydelse för elevernas sammanställda upplevelse av lektionerna, alltså 

huruvida lektionerna har varit stimulerande. Eleverna ansåg bland annat att de lärde sig mer 

vid individuellt arbete. Grupparbeten gav däremot mest utbyte inlärningsmässigt och socialt. 

De resulterade även i elever som var nöjda med den pedagogiska och sociala situationen i 

klassrummet.  
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I kontrast till överstående har individuellt arbete visat sig vara den vanligaste arbetsformen i 

skolorna. Denna undervisningsform innebär att eleverna själva får planera och genomföra 

uppgifterna inom givna tidsramar. Vad gäller grupparbete brukar den fungerar dåligt. En 

förklaring kan vara att elever brukar ha bristande kunskaper om arbetsmetoden, alltså hur 

grupparbetet ska organiseras, och om arbetsformen (Granström 2007).  

 

Jensen definierar undervisning som en processledning i grupper där gruppen tillsammans 

skapar mening. Undervisningsmiljön påverkar även elevernas lärmiljö, vilken innefattar 

elevers lärande av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. För att undervisningsmiljön 

ska vara stimulerande är alltså lärarens organisering och planering viktig (Jensen m.fl. 2016). 

En professionell lärare ska således veta “Vad” man gör samt “Varför”. Det är viktigt att 

läraren har förmåga att analysera elevernas villkor. Vidare är det viktigt att läraren har 

kunskaper och förmågor att organisera arbetet utifrån genomtänkta idéer, vilka i sin tur leder 

till utveckling och lärande för eleverna (Granström 2007). I det här avseendet är det intressant 

att studera närmare vilka faktorer som påverkar elevernas lärmiljöer med resultatet att de blir 

trygga och trivsamma.  

 

1.1.2 Trygga lärmiljöer 

För att lärarna ska lyckas med att stimulera eleverna i sitt lärande är det, enligt Maslows 

behovshierarki, viktigt att eleverna först tillfredsställer sina behov på lägre nivåer innan de 

kan tillfredsställa dem på högre nivå. För att en individ/elev ska kunna utveckla sitt 

självförverkligandebehov är det alltså viktigt att individen/eleven först har utvecklat sina 

behov av erkännande och självrespekt. I praktiken innebär detta att elever som får sina 

kontaktbehov tillfredsställda erhåller en ökad självrespekt, vilket i sin tur påverkar elevens 

självuppfattning och trygghetskänsla. Elever som har ett dåligt tillfredsställt kontaktbehov 

känner sig däremot mer otrygga i sociala situationer. Följderna av detta blir att dessa 

elever/individer blir dåligt förberedda på att följa med i undervisningen. Dessa elever blir 

istället ouppmärksamma och bråkiga. De uppvisar även bristande respekt för andra 

människor. Man kan således säga att det är viktigt att elever får sina behov av erkännande 

och kontakt tillfredsställda (Stensaasen och Sletta, 2000). 
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Andra faktorer som påverkar skolmiljön är lärarens förväntningar av eleverna. Lärare som 

har låga förväntningar på vissa elever bidrar till att dessa elever får sämre självuppfattning 

(Stensaasen m.fl. 2000). 

 

För att elever ska utveckla en positiv självbild, vilket ökar elevers trygghet, är det viktigt att 

lärarna hjälper eleverna genom att skapa följande villkor (Stensaasen m.fl. 2000): 

- Lärarna uppfattas av eleverna som en betydelsefull person.  

- Eleverna uppfattar lärarna som trovärdiga bedömare.  

- Lärarna är konsekventa i sin bedömning av elever.  

- Lärarnas bedömningar är noggranna och baserade på elevers prestation.  

- Eleverna uppfattar lärarna som personer med ett intresse av elevernas utveckling och 

prestation. 

- Eleverna får möjlighet att känna sig ansvariga för personliga prestationer.  

 

Förutom de ovanstående punkterna är det viktigt att läraren även uppmanar eleverna att lösa 

olika problem samt att lärarna skapar tillräckligt med utmanande uppgifter för eleverna. För 

att skapa arbetsordning och disciplin är det också viktigt att eleverna är delaktiga. Till 

exempel är det viktigt att eleverna får delta i planeringen av skolarbeten. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det är betydelsefullt att lärarna visar ärlig respekt för 

eleverna, med avsikt att eleverna ska visa respekt för andra. Varje elev ska få känna 

tillhörighet med skolan och att lärarna bryr sig om dem (Stensaasen m.fl. 2000). För att en 

sann gemenskap ska uppstå i klassrummet är det således avgörande att lärarna jobbar med, 

och inte emot, klassen. Detta kräver att lärarna och eleverna arbetar med att konkretisera mål 

och de arbetsmetoderna och arbetssättet som ska tillämpas för att dessa mål ska uppnås. 

Vidare är det viktigt att lärarna tillsammans med eleverna delar upp arbetet i den tid som 

arbetsuppgifterna kräver samt att frågor och arbetsuppgifter utformas utifrån lämpliga källor. 

Eleverna ska kunna fela utan att straffas och lärarna ska i sin tur skapa uppgifter anpassade 

till elevernas nivå. Genom att lärarna gör detta kommer eleverna uppleva framgångar. Det är 
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således lärarna som måste säkerställa att eleverna kan vara ansvarstagande för sina handlingar 

(Stensaasen m.fl. 2000). 

 

Detta är viktigt eftersom skolan är en plats som främjar elevers inlärning samt utveckling mot 

att bli ansvarsfulla samhällsmedborgare. För att elever ska tycka om skolan och uppleva 

skolan som meningsfull måste lärarna lära eleverna hur de ska kunna bedöma sina egna 

framgångar. Lärarna ska även lära eleverna ansvara för sina framgångar. Lärarna måste 

därför hjälpa elever hålla rätt kurs mot sina mål genom att hela tiden stimulera och främja 

elever i sitt lärande och arbete (Stensaasen m.fl. 2000).  

 

Det är även lärarens förmåga som avgör om undervisningen uppnår hög kvalitet. 

Framgångsfaktorerna i att motverka disciplinproblem, mobbning och för att lyckas motivera 

eleverna för högre studier är att eleverna och lärarna känner varandra väl. Vidare är det 

avgörande att lärarna organiserar arbetet effektivt, alltså att elevernas tid är avsedd för 

lärande samt att själva inlärningen fokuserar på att utveckla elevernas tankeförmåga. För att 

elever ska kunna tänka är det viktigt med arbetsro, vilken uppstår när att läraren skapar en bra 

arbetsmiljö med positiv grundstämning i klassrummet. Detta kräver att lärarna hela tiden är 

uppmärksamma på huruvida eleverna behöver stöd (https://www.svt.se/).  

 

Enligt Martin Karlberg är det viktigt att lärarna tillämpar beteendeorienterat ledarskap i 

klassrummet. Det är viktigt enligt Martin Karlberg att läraren arbetar effektivt med 

värdegrunden eftersom det är lärarnas beteenden som påverkar elevernas sociala utveckling. 

Denna påverkar i sin tur elevernas beteende och kamratrelationer samt studieron i 

klassrummet (Karlberg 2011). För att skapa studiero i klassrummet har modellen PAX, Good 

Behaviour Game, uppvisat goda resultat. Denna modell har endast tillämpats för yngre barn i 

årskurs 1 och 2.  

 

PAX, Good Behaviour Game, går ut på att lärarna tillsammans med eleverna går igenom 

visionen om vad eleverna vill uppleva och göra. Enligt modellen är det viktigt att lärarna 

kontinuerligt arbetar tillsammans med eleverna beträffande klassrumreglerna, visionen och 

skolans värdegrund. För att modellen ska fungera är det också betydelsefullt att lärarna inför 
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aktiviteter där eleverna är delaktiga för att skapa en trivsam klassrumsmiljö. Modellen går ut 

på att göra eleverna medvetna om sina egna och andras beteenden. Arbetsmetoder som kan 

tillämpas är att eleverna skriver ner kompisars goda handlingar m.m. (Ghaderi, Johansson, 

Enebrink, 2017). PAX poängterar således att lärarna tillsammans med eleverna ska gå 

igenom klassrumsvisionen samt att lärarna tillsammans med eleverna ska jobba med skolans 

värdegrund.  

 

Good and Brophy skriver också om ledarskap i klassrummet gällande trygga lärmiljöer. De 

betonar att det är viktigt att lärarna jobbar utifrån följande principer (Samuelsson 2008): 

- Reglerna och procedurerna ska vara klara i förväg. 

- Eleverna ska lära sig ta ansvar. 

- Samverkan mellan lärare och elev ska förekomma. 

- Störningar och förseningar ska minimeras. 

- Enskilda aktiviteter och organiserade lektioner ska ha planerats i god tid.  

 

Det är enligt Good och Brophy viktigt att läraren undviker att låta eleverna vänta. Ett 

exempel på detta är när lärarna i förväg har planerat gruppindelning och material. Good och 

Brophy definierar målstyrning på följande sätt (Samuelsson 2008, s. 33): 

“Lärare bör så långt som möjligt försöka undvika att försätta eleverna i 

situationer där de behöver vänta utan att veta vad de skall fokusera sin 

uppmärksamhet på.”  

 

Enligt Evertson och Emmer är det viktigt att lärarna är effektiva gällande regler och 

procedurer. Detta innebär att lärarna återkopplar elevernas agerande gentemot reglerna mer 

konsekvent. Effektiva lärare är också tydligare när information presenteras för elever samt 

när direktiv delas ut. Effektiva lärare ser till att foga samman aktiviteter och information för 

att kvarhålla elevernas uppmärksamhet. Evertson och Emmer definierar målstyrning på 

följande sätt (Samuelsson 2008, s. 34):  
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“De effektiva lärarna återkopplar elevernas agerande gentemot reglerna mera 

konsistent och korrigerade också mer konsekvent. De var därutöver tydligare när 

informationen presenterades, direktiv delades ut och förhållningssätt etablerades.” 

För att sammanfatta överstående måste läraren planera, utmana och vara tydlig gällande vilka 

regler och procedurer som gäller i klassrummet. Frågan är vilka ledaregenskaper och 

ledarmässig kompetens som krävs för att kunna skapa stimulerande lärmiljöer där studiero 

och trygghet uppstår.  

 

1.1.3 Pedagogiskt ledarskap i klassrummet 

Läraren är ledare för varje elevs utveckling och lärande. Läraren måste därför vara medveten 

om vad som ska läras ut, hur man ska undervisa och vem som ska undervisas. En lärare måste 

vara mycket skicklig i sitt ledarskap för att eleverna ska kunna utvecklas (Svedberg 2007) 

 

Enligt Boström och Svantesson måste en lärare ha ledarmässig kompetens. Ledarmässig 

kompetens innefattar att läraren kan organisera, handleda, inspirera, motivera, konflikthantera 

samt sätta gränser i klassrummet (Boström och Svantesson 2007). En ledare i klassrummet 

måste även verka för att eleverna känner glädje, lust och nytta av sitt lärande samt att läraren 

stärker elevernas självkännedom och självförtroende (Boström m.fl. 2007) 

 

Enligt Gordon handlar ledarskap om att lärarnas mål ska vara att lära eleverna att ha goda 

sociala relationer, respektera andra och att kunna uttrycka sina behov. Lärarna ska därför lära 

eleverna att kontrollera sina klassrumsbeteenden (Stensmo, 2000). Glasser anser däremot att 

lärarens ska vara en handledare och inte någon auktoritär chef eftersom det endast är eleverna 

som kan kontrollera sina egna beteenden och val. Lärarnas uppdrag är därför att träna 

eleverna att själva utvärdera sina prestationer i relation till de egna kriterierna (Stensmo, 

2000).  

 

Vilken ledarstil som egentligen passar bäst i klassrummet beror på situationen. En 

situationsanpassat ledarskap går ut på att ledaren anpassar ledarstilen utifrån situationens krav 

(Svensson 2002). En lärare med en situationsanpassat ledarskap är lyhörd och kan läsa av 



16 
 

sina elever för att därigenom kunna anpassa undervisningen baserat på gruppens förändringar 

och situation (Svedberg 2007). 

 

I ett individualiserat ledarskap tillvaratar däremot läraren varje elevs erfarenheter, 

begränsningar, resurser, personligheter och möjligheter. Läraren får därmed ökad tillit och 

respekt av eleverna och undervisningen blir mer lustfylld (Boström m.fl. 2007). 

 

Individanpassad undervisning kräver däremot att eleverna lär sig ta ansvar samt sätta upp 

egna individuella mål som de måste följa genom att planera och genom att genomföra arbetet 

utifrån målen. Läraren måste hjälpa eleverna att sätta realistiska mål, vilket kräver att läraren 

måste ge rätt stöd och hjälp till eleverna. Elevernas självförtroende kommer därmed att öka 

(Svensson 2002).  

 

Man kan således sammanfatta överstående med att det är viktigt att lärarna leder elevernas 

utveckling och lärande, vilket kräver att lärarna måste vara skickliga ledare. Frågan är vilka 

olika ledarstilar som förekommer. För att få svar på frågan är det intressant att studera olika 

teorier om ledarskap närmare.  

 

1.3 Teorier om ledarskap och ledarstilar 

Ledarskap handlar om att leda grupper. En duktig ledare ska kunna engagera och leda 

deltagarna. En ledares påverkansförsök accepteras av gruppen eftersom ledaren har en 

formell position. För att ledarens position ska accepteras är det viktigt att ledaren uppfattas 

som legitim innehavare av den. En ledare ska kunna få gruppen att utföra olika handlingar 

genom belöningar (Forslund 2009). Frågan är hur ska en ledare bete sig för att uppnå hög 

effektivitet.  

 

Det finns olika ledarstilar. Exempelvis finns det auktoritära ledare som själv tar alla beslut. 

Demokratiska ledare låter däremot samtliga deltagare få vara med och bestämma. Låt-gå-

ledares ledarstil kännetecknas av att ledaren låter deltagarna göra som de vill (Forslund 

2009).  
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Det finns även omtänksamhetsledare. Omtänksamhet gällande ledarskap handlar om 

ömsesidigt förtroende mellan ledaren och deltagarna. Forskning visar att 

arbetstillfredsställelsen blir högre med omtänksamhetsledare (Forslund 2009).  

 

Det finns även strukturerat ledarskap. Strukturerat ledarskap handlar om att ledare aktivt styr 

gruppens aktiviteter för att nå målen genom att bland annat schemalägga, testa nya idéer, 

planera och informera. Den bästa ledarstilen har den ledare som engagerar och lyckas skapa 

lagkänsla hos gruppen (Forslund 2009).  

 

Det finns transformativa ledare som jobbar utifrån Maslows behovsteori, vilka motiverar 

gruppen utifrån dess egenintressen. En transformativ ledare agerar etiskt och moraliskt 

genom att ha ett idealiserande inflytande på gruppen. Vidare skapar ledaren meningsfullhet 

och utmaningar för gruppen och inspirerar dess motivation genom attraktiva visioner. En 

transformativ ledare uppmuntrar också gruppens kreativitet genom intellektuell stimulering. 

Ledaren anpassar sitt ledarskap utifrån varje enskild elevs förutsättningar, alltså tar ledaren 

hänsyn till eleverna och fungerar som mentor/coach. En transformativ ledare tillfredsställer 

således elevernas “högre behov” inom Maslows behovsteori (Forslund 2009).  

 

Path-goal-teorin fokuserar på hur en ledare kan underlätta för gruppen att nå uppsatta mål. 

Teorin baseras på den motivationsteori som kallas för förväntningsteori. Enligt denna teori 

blir elever motiverade när de förväntar sig klara av vissa uppgifter som leder till värdefull 

belöning. Det gäller således att ledaren anpassar sitt ledarskap till varje enskild elev. Enligt 

teorin måste ledaren jobba utifrån följande områden (Forslund 2009): 

- Ledaren måste klargöra målen samt vägen till målet, vilket kräver rutiner, planering 

och vägledning.  

- Ledaren måste visa omsorg och intresse för gruppen genom att skapa en vänlig och 

stödjande arbetsmiljö måste även uppmuntra och berömma gruppen. 

- Ledaren måste uppmuntra gruppen att delta när olika beslut ska fattas.  

- Ledaren måste uppmuntra gruppen genom att sätta nya utmanande mål. 
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Man kan således sammanfatta att det är viktigt att ledaren leder gruppen. Frågan är vilka 

ledarstilar som förekommer i klassrummen. För att få svar på frågan är det intressant att 

genomföra en undersökning på en gymnasieskola. I en sådan undersökning kan 

gymnasieskolans lärmiljöer utifrån elev samt lärarperspektiv utforskas.  

 

 2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka gymnasieelevers uppfattning om huruvida 

stimulerande och trygga lärandemiljöer förekommer på skolan. Vidare är syftet med 

undersökningen att undersöka gymnasielärarnas synsätt gällande ledarskap i klassrummet 

samt hur man skapar stimulerande och trygga lärandemiljöer.  

 

2.1 Frågeställningar  

För att kunna undersöka elevernas lärandemiljöer och hur lärarna skapar stimulerande, 

trivsamma och trygga lärandemiljöer kommer undersökningen att baseras på följande 

frågeställningar:  

- Hur synliggör lärarna syftet med undervisningen  

- Hur synliggör lärarna skolans ordningsregler för eleverna?  

- Hur bemöter lärarna eleverna?  

- Hur bedriver lärarna undervisning för att skapa stimulerande och lustfyllda 

lärandemiljöer?  

 

3. Metod 

För att undersöka hur lärarna synliggör syftet med undervisningen och skolans ordningsregler 

kommer undersökningen att baseras på kvantitativa enkätundersökningar.  

Enligt Johansson (2002) är enkäter den mest strukturerade formen för kunskapssökande 

eftersom frågorna och svaren är strukturerade. Kvantitativ undersökning fungerar därför bäst 

när man ska studera samband mellan exempelvis ålder, kön m.m. Enkätundersökningar 

fungerar däremot mindre bra om man ska få kunskaper om förhållningssätt, synsätt m.m. För 

nyanserade svar ska man istället tillämpa kvalitativa intervjuer.  
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Enkätundersökningen kommer att innefatta frågor gällande lärandemiljöer och studiero samt 

hur eleverna uppfattar lärarnas bemötande och vilka verktyg eleverna får använda i utförandet 

av uppgifterna. Enkätundersökningen kommer att bestå av ordinalskalor med fyra 

svarsalternativ: stämmer helt och hållet, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt samt 

stämmer inte alls. Syftet med de fyra svarsalternativen är att eleverna ska ta ställning kring 

till undersökningens frågeställning. Samtliga var obligatoriska,  

 

Sambandet mellan stimulerande och trygga lärandemiljöer kommer att undersökas. När man 

undersöker sambandets reliabilitet bör man visserligen vara försiktig eftersom det krävs flera 

års undersökning för att säkerställa sambandet mellan elevers stimulerande och trygga 

lärandemiljöer. Vad gäller enkätundersökningens validitet beträffande korrelationerna är det 

även viktigt att notera att undersökningen kan vara svag eftersom man mäter elevernas 

känslor beträffande stimulerande och trygga lärandemiljöer, vilket är en tolkningsfråga 

(Bryman m.fl., 2014).  

 

Sammanställningen av enkätundersökningen kommer att genomföras med hjälp av Pearsons 

korrelationsberäkningar. Enligt Pearsons korrelationsberäkningar kommer koefficienten att 

ligga mellan 0 och 1, vilket visar styrkan. Sambandet är starkare ju närmare koefficienten 

ligger 1 (Bryman m.fl., 2014).  

 

Undersökningen kommer också att baseras på en kvalitativ intervju. Syftet med denna är att 

ställa följdfrågor till lärarna. Detta görs för att öka förståelsen för lärarnas pedagogiska 

ledarskap samt hur lärarna arbetar för att skapa stimulerande och trygga lärandemiljöer. Vad 

gäller undersökningsmetoder kommer arbetet att baseras på en strukturerad intervjumetod, 

med syfte att undvika att samtalen går ifrån ämnet. Resultatet kommer sedan att transkriberas 

utifrån följande kriterier: 

- Skillnaderna och likheterna mellan respondenternas svar? 

- Kategorisera respondenternas uppfattningar i beskrivningskategorier 
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Resultatbearbetningsprocessen kommer att vara induktiv. Materialet kommer att studeras tills 

mönster uppträder (Patel & Davidson, 2003). Mönstret kommer att bero på informanternas 

uppfattningar gällande undervisningens kvalité (Stensmo, 2002). 

 

Vad gäller kvalitativa intervju är den mest lämplig som datainsamlingsmetod när man ska 

studera fenomenografiska skeenden, dvs när man ska synliggöra subjektiva uppfattningar 

(Stensmo, 2002). Enligt Johansson (2001) kan intervjun vara kvalitativ eller standardiserad. 

En kvalitativ intervju har ett fast frågeområde. Frågorna som ställs kan däremot variera 

eftersom syftet med intervjun är att den intervjuade ska ge så uttömmande svar som möjligt 

om sin personliga uppfattning gällande det sökta området. Vad gäller den standardiserade 

intervjun har den fasta frågor som ställs till alla deltagare i undersökningen. Enligt Patel och 

Davidson (2003) är syftet med den kvalitativa intervjun att identifiera och upptäcka 

sammansättningar och egenskaper på det sökta området. För att lyckas med intervjun är det 

därför viktigt att bygga upp samtalet på ett sammanhängande och meningsfullt sätt. Resultatet 

kan bli felaktigt om den intervjuade av någon anledning inte är sanningsenlig eller om 

intervjuaren ställer vinklade frågor. Intervjuaren måste även vara tydlig gällande syftet med 

intervjun samt vilken roll intervjun har för undersökningen (Johansson 2001) 

 

För att undersöka gymnasieskolans lärandemiljöer kommer sex yrkes- och ämneslärare att 

intervjuas. Detta görs för att producera mer information om lärarnas syfte och tankegångar 

kring lektionsupplägget.  

 

Den kvalitativa undersökningen kommer att innefatta frågor gällande lärarnas 

situationsanpassningar av undervisningen och hur de skapar stimulerande och trygga 

lärmiljöer. Andra frågor som kommer att ställas är hur lärarna utmanar eleverna och vilka 

didaktiska metoder lärarna tillämpar när de undervisar.  

 

3.1 Informanter  

De sex utvalda informanterna arbetar på en gymnasieskola. Kriterierna för urvalet var att 

lärarna skulle ha olika ämnesbehörigheter. De lärare som valdes måste arbeta på 

gymnasieskolans yrkes- och studieförberedande program. Detta gjordes för att undersöka 
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huruvida skillnader förekommer mellan de olika kurserna, t.ex. kärnämneskurser och 

programspecifika ämneskurser. Kärnämnena har eleverna läst sedan grundskolan, medan de 

har valt de programspecifika kurserna i samband med gymnasieval. Lärarna som valdes ut är 

karaktärslärare inom ekonomi, handel, pedagogik. Kärnämneslärare som undervisar i svenska 

och matematik har också valt ut. Andra kriterier inför urvalet var att de skulle vara i olika 

åldersgrupper. Den yngsta är 35 år gammal, medan den äldsta är 56 år. Två manliga och fyra 

kvinnliga lärare intervjuades.  

 

Innan intervjun påbörjades tillfrågades informanterna om de kunde tänka sig ställa upp för en 

intervjuundersökning. Informanterna fick även reda på syftet med den kvalitativa 

undersökningen samt att informanterna kommer att förbli anonyma.  

 

Informant 1 är 49 år gammal. Han har jobbat på skolan under en kort tid. Informanten 

undervisar i idrott samt karaktärskurser inom handelsprogrammet och 

samhällsvetenskapsprogrammet.  

 

Informant 2 är 35 år gammal. Han undervisar i matematik. Informanten har också arbetat på 

skolan en kortare tid. Informanten undervisar elever som studerar på skolans yrkesprogram 

och studieförberedande program.  

 

Informant 3 är 56 år gammal. Hon undervisar på skolans hantverksprogram. Informanten har 

arbetat på skolan i över 10 år. 

 

Informant 4 är 40 år gammal. Hon undervisar på barn- och fritidsprogrammets 

karaktärskurser. Informanten har arbetat på skolan i 15 år.  

 

Informant 5 är 50 år gammal. Hon undervisar på skolans samtliga program. Informanten har 

arbetat på skolan i över 17 år. Hon har behörigheter att undervisa kurser såsom 

samhällskunskap, företagsekonomi och juridik. 
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Informant 6 är 45 år gammal. Informanten undervisar på skolans samtliga program. Hon har 

arbetat på skolan i över 10 år. Informanten undervisar i kurser såsom företagsekonomi och 

ledarskap samt olika handelskurser.  

 

Urvalet av klasser kommer att vara tre klasser från årskurs tre som studerar på ett 

yrkesprogram samt tre klasser från årskurs tre på högskoleförberedande program. 

Enkätundersökningen har besvarats av elever som studerar på 

samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, handels- och 

administrationsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet och hantverksprogrammet.  

 

Antalet elever som besvarade på enkätundersökningen uppgick till totalt 120 elever. Hos 

ekonomiprogrammet besvarade 30 elever enkätundersökningen, hos 

samhällsvetenskapsprogrammet besvarade däremot 48 elever undersökningens frågor. Hos 

handels- och administrationsprogrammet besvarade 18 elever enkätundersökningen. Hos 

barn- och fritidsprogrammet besvarade 20 elever enkätundersökningen. Hos 

hantverksprogrammet besvarade endast 4 elever enkätundersökningen. Bortfallet uppgick till 

17 elever. Eleverna kan ha varit sjuka eller att de valde att inte delta i enkätundersökningen. 

 

Årskurs 3-klasserna har valts ut eftersom de har fler programspecifika ämneskurser.  

Vad gäller samtliga program var det nästan lika många pojkar som flickor som besvarade 

enkätundersökningen. Det var endast hantverksprogrammet som enbart bestod av flickor. 

 

3.2 Genomförande 

Enkätundersökningen genomfördes under vårterminen 2019. Vårterminen är intressant 

eftersom eleverna har fått möjligheten att få ökad förståelse för de olika 

klassrumssituationerna, när studieron fungerar samt när stimulerande lärmiljöer förekommer. 

Intervjuundersökningen med lärarna genomfördes också under vårterminen 2019. Detta 

gjordes för att få insikt i lärarnas kursupplägg samt om eleverna hade förstått lärarnas syfte 

med undervisningen.  
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Intervjuundersökningen med lärarna genomfördes på lärarnas arbetsplats. 

Enkätundersökningen med eleverna genomfördes digitalt när eleverna hade mentorstid. Först 

fick eleverna information om syftet med undersökningen samt enkätundersökningens 

tillvägagångssätt och GDPR-reglerna.  

 

3.3 Studiens tillförlitlighet 

En risk med undersökningen är att eleverna inte besvarar frågorna sanningsenligt. En annan 

risk med undersökningen är att lärarna kan försöka återge en positiv bild av planeringen och 

om klassernas lärmiljöer.  

 

3.4 Etiska övervägande 

Det är enligt informationskraven viktigt att deltagarna får information om undersökningens 

syfte samt att deltar frivilligt. Vidare, gällande konfidentialiteskraven, är det också viktigt att 

deltagarna får sin anonymitet säkerställd eftersom t.ex. elever kan vara rädda att besvara 

frågorna om lärarna kan identifiera dem. Vad gäller nyttjandekraven är det viktigt att 

uppgifterna endast används för undersökningen och ingenting annat.  

 

4. Resultat 

För att undersöka gymnasieskolans lärandemiljö kommer elevsvaren inledningsvis att 

presenteras gällande lärarnas förklaringar om vad som ska göras i undervisningen, lärarnas 

förmåga att göra undervisningen intressant och förmåga att utmana eleverna. Utmaningar 

samt elever inflytande i undervisningens arbetsmetoder och innehåll. Elevernas uppfattning 

om skolans trygga lärandemiljöer såsom elevansvar, att följa skolans ordningsregler samt 

känna sig trygg på skolan kommer också att presenteras.  

 

4.1 Elevenkät 

För att elever ska kunna inhämta kunskaper och utvecklas är det enligt skollagen viktigt med 

stimulerande och trygga lärandemiljöer (prop. 2009/10:165). Det är också enligt Vygotskij 

och Hattie viktigt att lärarna tydliggör målen för eleverna. För att eleverna ska utvecklas är 

det också viktigt att lärarna förklarar och planerar undervisningens upplägg.  
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Av diagrammet framkommer att 58% av eleverna anser att det stämmer ganska bra, medan 

endast 28% av eleverna anser att det stämmer helt och hållet att lärarna förklarar vad de ska 

göra i undervisningen. 8% av eleverna anser att det stämmer ganska dåligt. 

 

4.1.1 Stimulerande lärandemiljöer 

 

 

Figur 1 visar elevernas uppfattning om lärarna förklarar undervisningens upplägg. 

Man kan sammanfatta resultatet att flertalet elever anser att lärarna förklarar vad eleverna ska 

göra i undervisningen. För att eleverna ska utvecklas och för att elevernas studiemiljö ska 

vara stimulerande är det även viktigt att lärarna utmanar eleverna. Frågan är således om 

lärarna utmanar eleverna.  

 

 

Figur 2 visar elevernas uppfattning om lärarna utmanar eleverna med svårare uppgifter. 

Av diagram 2 framgår att 54 elever anser att det stämmer ganska bra, medan 35 anser att det 

stämmer helt och hållet med att lärarna utmanar eleverna med svårare uppgifter. 21 elever 

anser däremot att det stämmer ganska dåligt. 10 elever anser att det inte alls stämmer att 
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lärarna utmanar eleverna med svårare uppgifter. Av undersökningen kan man dra slutsatsen 

att eleverna har olika uppfattningar gällande lärarnas utmaningar med svårare uppgifter. I det 

här hänseendet är det därför intressant att studera om lärarna gör undervisningen intressant 

för att skapa stimulerande lärandemiljöer för eleverna. Frågan är intressant eftersom det är 

intressanta lektioner som utvecklar och stimulerar elevers tankemönster.  

 

 

Figur 3 visar huruvida eleverna tycker att lärarna gör undervisningen intressant. 

Av resultatet framgår att 14 elever anser det stämmer helt och hållet att lärarna gör 

undervisningen intressant, medan 40 elever anser att det stämmer ganska bra. 54 elever anser 

däremot att det stämmer ganska dåligt att lärarna gör undervisningen intressant. 12 elever 

anser att det inte alls. Man kan således sammanfatta att flertalet elever anser att lärarna inte 

gör undervisningen intressant. I det här hänseendet är det intressant att studera vidare vad 

eleverna anser angående huruvida lärarna får dem att tro på sig själva. Frågan är viktig 

eftersom lärarnas förväntningar är betydelsefulla för att eleverna ska kunna öka sina behov av 

självförverkligande som i sin tur även ökar elevernas respekt för andra människor.  

 

 

Figur 4 visar huruvida eleverna anser att lärarna får eleverna att tro på sig själv i skolarbetet. 
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Av diagram 4 framgår att 32 elever anser att det stämmer helt och hållet gällande frågan om 

lärarna får eleverna att tro på sig själva i skolarbetet. 45 svarade däremot att det stämmer 

ganska bra, medan 30 svarade att det stämmer ganska dåligt. 12 elever anser att det inte 

stämmer alls. Resultatet av den här frågan visar att något fler elever anser att lärarna får dem 

att tro på sig själva. Skillnaden är inte så stor mellan de elever som svarade att det stämmer 

samt de som svarade att det stämmer ganska dåligt.  

 

För att elever ska få ökad självuppfattning är det också viktigt att eleverna får möjligheten att 

kännas sig ansvariga för sina personliga prestationer. Detta kräver ökad elevdelaktighet. Det 

är när eleverna är delaktiga som de kan uppleva att de gör framsteg, vilka i sin tur bidrar till 

att eleverna tycker om skolan (Stensaasen m.fl. 2000). Eleverna fick därför även svara på 

frågan om de har inflytande över undervisningens innehåll och arbetsmetoder. Frågan är 

viktig även för att eleverna ska känna tillhörighet till skolan, klassen och lärarna.  

 

 

Figur 5 visar om eleverna anser att de har inflytande över undervisningens innehåll och 

arbetsmetoder.  

Av diagram 5 framgår det att 22 elever anser att det stämmer helt och hållet att de har 

inflytande över undervisningens innehåll och arbetsmetoder, medan 58 elever anser att det 

stämmer ganska bra. 26 elever däremot anser att det stämmer ganska dåligt, medan 14 elever 

anser att det inte alls stämmer. Resultatet visar således att flertalet elever anser att de har 

inflytande över undervisningens innehåll och arbetsmetoder.  
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Sammanfattningsvis framgår det av undersökningen att de flesta elever anser att lärarna 

förklarar vad eleverna ska göra i undervisningen samt att eleverna får vara delaktiga i valet av 

undervisningens innehåll och arbetsmetoder. Eleverna har även starkt självförtroende 

gällande förmågan att kunna nå kunskapskraven samtidigt som de anser att lärarna inte gör 

undervisningen intressant och att lärarna inte jobbar för att eleverna ska tro på sig själva i 

skolarbetet. Vidare framkom det av undersökningen att eleverna har olika uppfattningar 

gällande lärarnas utmaningar med svårare uppgifter. Frågan är således vad eleverna anser om 

skolans trygga lärandemiljöer. Frågan är viktig eftersom trygga lärandemiljöer bidrar till 

elevers utveckling.  

 

4.1.2 Trygg lärandemiljö  

 

 

Figur 6 visar elevernas syn om de tar ansvar för sina studier. 

Av undersökningen framkommer det 61 elever anser att de tar ansvar för sina studier, medan 

42 elever anser att det stämmer ganska bra. 8 elever anser däremot att det stämmer ganska 

dåligt. Lika många elever anser att det inte stämmer alls. 

 

 



28 
 

 

Figur 7 visar elevernas syn om lärarna ser till att studiero förekommer på lektionerna samt att 

ordningsreglerna följs.  

Av undersökningen framkommer att endast 20 elever anser att det stämmer helt och hållet, 

medan 64 anser att det stämmer ganska bra att lärarna ser till att studiero förekommer på 

lektionerna och att ordningsreglerna följs. 22 elever anser däremot att det stämmer ganska 

dåligt, medan 14 anser att det inte alls stämmer. Elevernas svar är anmärkningsvärda 

eftersom studiero är mycket viktigt för att eleverna ska kunna tänka och utvecklas, känna lust 

och glädje för sitt lärande. Det är studiero som skapar en positiv arbetsmiljö och 

grundstämning i klassrummen. Frågan är i det här avseendet om eleverna känner sig trygga i 

skolan. 

 

 

Figur 8 visar huruvida eleverna känner sig trygga i skolan. 

Av undersökningen framgår det att 66 elever känner sig trygga i skolan. 46 anser att det 

stämmer ganska bra, medan 8 anser att det stämmer ganska dåligt. Man kan således 

sammanfatta att flertalet elever känner sig trygga i skolan, vilket är viktigt för att eleverna ska 

känna lust och glädje för sitt lärande, vilket i sin tur stärker elevers självförtroende och 

självkänsla. Hittills har elevernas svar redovisats. I det här avseendet är det intressant att 
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studera närmare om det finns ett samband mellan stimulerande lärandemiljöer och trygga 

lärandemiljöer. 

 

4.1.3 Samband mellan stimulerande lärandemiljöer och trygga lärandemiljöer 

För att undersöka om det finns något samband mellan elevers svar gällande stimulerande och 

trygga lärandemiljöer kommer korrelationen mellan svaren att jämföras och presenteras. 

Inledningsvis kommer elevers svar gällande lärarens förklaringar att jämföras med elevernas 

tro på sig själv.  

 

Enligt Maslow är det viktigt att lärarna arbetar med eleverna för att främja deras utveckling 

och för att de ska uppleva skolan som meningsfull (Stensaasen m.fl. 2000). I det här 

hänseendet är det därför intressant att studera närmare om det finns ett samband mellan 

lärarens förklaringar om vad som ska göra i undervisningen och elevers självförtroende, det 

vill säga huruvida lärarnas bekräftar eleverna.  

 

Tabell 1: Regressionsstatistik gällande ledarskap i klassrummet och stimulerande och trygga 

lärandemiljöer  

Multipel-R Elevernas tro på sig själv Självuppskattning Studiero Elevansvar 

Lärarnas förklaringar 0,939 0,948 0,518 0,673961 

Lärarnas utmaningar 0,535 0,948 0,895 0,699 

Intressanta lektioner 0,927 0,895 0,4 0,39 

Trygghet 0,648 0,699 0,39 0,99 

 

Av tabellen framgår att det finns samband mellan elevers tro på sig själva i sitt skolarbete och 

när lärarna förklarar för eleverna vad de ska göra i undervisningen. Det är därför viktigt att 

lärare hjälper eleverna mot sina mål, vilket bidrar till att elevernas självuppfattning ökar.  

 

Av tabellen framgår också att det finns ett starkt samband mellan elevernas självuppfattning 

och att lärare utmanar sina elever, vilket tyder på att det är viktigt att lärarna utmanar 

eleverna för att de ska få ökad självuppfattning. Sambandet är även starkt mellan elevansvar 
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och trygghet. Vidare framgår det av tabellen att sambandet däremot är svagt mellan elevers 

studiero och trygghet. Korrelationen uppgår till 0,39, vilket innebär att den inte är stark.  

 

Tabellen visar också att det finns positivt samband mellan elevinflytande och intressanta 

lektioner. Man kan således dra slutsatsen att det är viktigt med elevinflytande för att 

lektionerna ska bli intressanta, vilket i sin tur kan öka elevernas skollust.  

 

Av tabellen framgår ett positivt starkt samband mellan elevers ansvar och om lärarna utmanar 

sina elever, vilket antyder att elevers ansvar för skolarbetet ökar om lärarna utmanar sina 

elever.  

 

Av tabellen framgår det också ett positivt samband mellan elever som blir utmanade och 

studiero. Tabellen visar således att elever som blir utmanade känner studiero i klassrummet, 

vilket innebär att det är viktigt att lärare utmanar sina. Elevers som inte blir utmanade 

förutses alltså löpa större risk att tappa intresset för lektionerna.  

 

Man kan sammanfattningsvis dra slutsatsen att det är viktigt att lärarna utmanar eleverna för 

att de ska ta ansvar för sina studier. Lärarna är således viktiga för att eleverna ska uppleva 

lärandemiljön som stimulerande. I det här hänseendet är det intressant att studera lärarnas 

perspektiv närmare och hur de jobbar för att eleverna ska få stimulerande och trygga 

lärandemiljöer.  

 

4.2 Lärarintervjuer 

För att få djupare kunskaper kring elevernas lärandemiljöer är det värt att intervjua lärarna. 

Sex övergripande teman, d.v.s. synliggörandet av undervisningens syfte, ledarstil, 

elevdelaktighet, förväntningar, utmaningar, pedagogiska metoder/verktyg och studiero 

kartlades i analysen. Lärarna intervjuades enskilt. För att garantera lärarnas anonymitet 

kommer informanter få olika siffror.  
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4.2.1 Stimulerande ledarskap 

För att skapa stimulerande ledarskap är det, som tidigare konstaterat, viktigt att läraren är 

medveten om vad som ska läras ut (Svedberg 2007) och hur undervisningen ska bedrivas, 

vilket inspirerar och motiverar eleverna (Boström m.fl. 2007). Vidare är det viktigt lärarna 

och eleverna arbetar med att konkretisera målen samt arbetsmetoderna och arbetssättet som 

ska tillämpas för att de ska uppnås (Stensaasen m.fl. 2000)  

 

I intervjuundersökningen förklara fem av de intervjuade lärarna inledningsvis vid varje 

lektionsstart syftet med undervisningen och arbetsmetoden via google classroom, medan en 

av lärarna förklarar syftet och arbetsmetoden endast inför varje terminsstart. Skillnader 

förekommer gällande hur lärarna synliggör lektionsupplägget. Av samtliga intervjuade lärare 

är det bara en lärare som tillsammans med eleverna konkretiserade arbetsmetoderna och 

arbetssättet för eleverna. Det är också bara en lärare som har grundlig genomgång om 

uppgifterna som eleverna ska jobba med. En av lärarna gick också igenom nyckelorden som 

eleverna ska arbeta med. Av de intervjuade lärarna är det även bara två lärare som anser att 

det är viktigt att inför varje lektionstillfälle kopplar uppgifterna till kursens kunskapskrav och 

de förmågor som eleverna ska träna på. En av lärarna anser dessutom att det är viktigt att vid 

varje lektionsslut diskutera syftet med lektionen tillsammans med eleverna. Enligt läraren lär 

sig elever bättre genom att diskutera syftet tillsammans i klassrummet.  

“Anledningen till att jag påminner mina elever inför varje lektionstillfälle beror på att 

det finns elever som inte minns vad de jobbar med.” (Informant 4) 

 

För att eleverna ska få god arbetsmiljö är det också viktigt att lärarna tillsammans med 

eleverna planerar skolarbetet (Stensaasen m.fl. 2000) och att eleverna får delta och bli 

lyhörda gällande undervisningsmiljön (Jensen m.fl. 2016). 

 

Vad gäller elevers delaktighet i skolarbetet svarar samtliga lärare att eleverna får vara 

delaktiga i skolarbetet. Samtliga lärare tillåter elever bestämma provtider. Lärarnas svar 

varierar däremot gällande inom vilka pedagogiska metoder eleverna får vara delaktiga. En 

av lärarna svarar att elever får bestämma vilket tema de ville arbeta med, medan de andra 

lärarna ger eleverna olika förslag om hur de ska arbeta med kursens centrala innehåll. Vad 

gäller elevers delaktighet gällande arbetsmetoden svarar en av lärarna att årskurs två och tre 
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får bestämma hur de vill arbeta med de olika uppgifterna, det vill säga om de vill arbeta 

individuellt eller i grupp.  

 

En annan av lärarna tillåter eleverna få välja de olika temamodulernas material. Läraren 

tillåter eleverna få välja mellan två egna artiklar utöver lärarens artikel som hela klassen är 

tvungen att läsa. Eleverna får även komma med olika förslag på filmer som de kan koppla till 

temat. Enligt läraren är det viktigt att ge givna ramar till eleverna eftersom elever mognar 

kognitivt när de är 16-19 år gamla. Nedan beskriver två lärare arbetsmetoderna som för 

elevernas delaktighet.  

“Inledningsvis presenterar jag kursens centrala innehåll och vilka förmågor som ska 

bedömas för att sedan låta mina elever komma med förslag på teman som de vill 

arbeta med.”(Informant 3) 

 

”Jag låter eleverna själva få välja två egna artiklar utöver mitt förslag på en artikel 

som hela klassen måste lästa”(Informant 4) 

 

Av intervjuerna framkommer även att samtliga av de sex intervjuade lärarna tillåter eleverna 

bestämma provtider. Samtliga lärare tillåter även eleverna bestämma om de vill arbeta 

individuellt eller i grupp. För att elever ska utvecklas är det förutom delaktighet också viktigt 

att läraren leder eleverna framåt i lärandet. 

 

Av intervjuerna framkommer att lärarnas ledarstilar varierar beroende på vilka årskurser och 

klasser lärarna arbetar med. Fem lärare svarar att de tillämpar olika ledarstilar beroende på 

klassrumssituationen. Demokratiskt ledarskap tillämpas av dessa lärare endast när eleverna är 

ansvarsfulla. Två av de intervjuade lärarna anser att det är viktigt med auktoritärt ledarskap 

endast vid uppstart. Det är bara en av de intervjuade lärarna som tillämpar demokratiskt 

ledarskap för samtliga klasser. Läraren anser att demokratiskt ledarskap är viktigt för att 

kunna engagera eleverna i lärandet.  

“Jag är en demokratisk ledare för att kunna engagera mina elever i lärandet.” 

(Informant 3) 
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Flertalet lärare situationsanpassar således ledarstilen beroende på elevernas mognad. För att 

skapa stimulerande lärandemiljöer är det förutom ledarstil viktigt med tydlighet gällande 

syftet med undervisningen. Elevdelaktighet är också viktigt samt att läraren har förväntningar 

på sina elever. Det är bland annat viktigt att eleverna uppfattar att lärarna är intresserade av 

elevernas utveckling och att lärarna har förväntningar på eleverna för att de ska få ökad 

självrespekt (Stensaasen m.fl. 2000).  

 

I intervjuundersökningen varierade lärarnas svar gällande hur de synliggör sina förväntningar 

på eleverna. Samtliga lärare svarar att de harindividuella samtal med eleverna. En av lärarna 

synliggör sina förväntningar för eleverna genom att ha coachande samtal med eleverna.  

 

En annan lärare synliggör sina förväntningar endast vid mentorstiden när läraren har enskilda 

samtal med eleverna.  Det är bara en av lärarna som informerar sina förväntningar till 

eleverna inför varje examinationstillfälle. Läraren repeterade även tillsammans med eleverna 

inför varje examinationstillfälle. Vidare synliggör läraren för eleverna kursen kunskapskrav. 

Läraren anser att elevernas prestationer förbättras när de förstår kunskapskraven och när 

läraren bekräftar hur elever ska uppnå sina mål   

“Jag visar mina förväntningar till eleverna inför varje examinationstillfälle.”  

(Informant 5) 

 

En av lärarna anser att elever måste tro på sig själva för att de ska kunna ta ansvar för sina 

studier. Det är därför som läraren påminner eleverna vid flera tillfällen om att de måste tro på 

sig själv.  

 ”Ni måste tro på er själva”(Informant 1) 

 

Samtliga intervjuade lärare har således förväntningar på sina elever. Lärarnas svar om hur de 

synliggör sina förväntningar för eleverna varierade emellertid. Några av lärarna synliggjorde 

sina förväntningar genom coachande samtal medan andra synliggjorde dem vid olika 

examinationstillfällen.  
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För att skapa stimulerande lärandemiljöer är det också viktigt att lärarna inspirerar och 

utmanar eleverna (Boström och Svantesson, 2007). Av intervjuundersökningen framgick att 

lärarna utmanade eleverna på olika sätt. En av lärarna gav feedback till eleverna under tiden 

som de arbetade med uppgifterna. Enligt läraren utmanas eleverna genom att de lär sig hur de 

ska ta nya kliv framåt i sitt lärande. Läraren låter bland annat eleverna själva slå upp frågan 

som de arbetar med. Två av lärarna utmanade eleverna genom att ge eleverna konkret 

material. En annan av de intervjuade lärarna svarade att läraren försöket utmana eleverna 

genom att ge nya infallsvinklar på uppgiften. Läraren brukar också hjälpa eleverna med hur 

de ska tänka. Av intervjuundersökningen framgick också att en av lärarna utmanade eleverna 

genom att anpassa kursens innehåll utifrån nutiden, det vill säga utifrån några aktuella fall. 

Nedan beskriver två lärare hur de utmanar och inspirerar eleverna i sitt lärande.  

”Det är genom att anpassa undervisningen utifrån verkligheten som man kan väcka 

elevers intresse för uppgifterna” (Informant 1)  

 

”Jag ger eleverna konkret material. Eleverna får sedan själva välja ut utifrån dagens 

agenda med vilka punkter de vill arbeta med” (Informant 4) 

Man kan sammanfatta att lärarna utmanar sina elever på olika sätt. För att skapa stimulerande 

lärandemiljöer är det viktigt att lärarna stimulerar elevernas lärande med hjälp av olika 

pedagogiska metoder.  

 

Av intervjuundersökningen framkommer det att samtliga lärare använder sig av digitala 

verktyg. Samtliga intervjupersoner svarar också att de under läsåret tillämpar olika 

arbetsmetoder. En av lärarna tillåter eleverna spela in sina utföra arbetsuppgifter. Enligt 

läraren kan elever ta nya steg framåt i sitt lärande genom att spela in sina framsteg. Vidare får 

eleverna enligt läraren inspiration med hjälp av Youtube-filmer.  

 

Samtliga sex lärare anser också att grupparbete är viktigt för att elever ska lära sig samarbeta 

med varandra. Lärarna tycker att det är viktigt att elever får arbeta i grupp eftersom det är i 

grupp som de lär sig av varandra. En av de intervjuade lärarna betonar vikten av att elever 

måste lära sig att arbeta tillsammans i grupp eftersom elever måste fostras till demokratiska 

medborgare. Enligt läraren måste elever även fostras inför arbetslivet. Vidare vad gäller 

arbetsmetoden för grupparbete ger två av de intervjuade lärarna eleverna olika moment som 
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de ska redovisa om. Alla elever i gruppen ska redovisa och skriva om den delen som de har 

blivit tilldelade. Samtliga lärare anser också att det är viktigt att elever lär sig ta eget ansvar i 

sitt lärande. En av lärarna varierar därför lektionerna genom att låta elever arbeta med olika 

grupp- och individuella arbeten.   

 

”Eleverna får ibland arbeta med olika grupparbeten och även individuella arbeten. 

Jag varierar arbetsmetoden för att eleverna skulle lära sig ta eget ansvar.” 

(Informant 1) 

 

Samtliga av de intervjuade lärarna anser också att det var viktigt att eleverna lär sig dela upp 

uppgifterna sinsemellan. Av de intervjuade lärarna anser samtliga även att bedömningen av 

elevernas grupparbete är lättast när eleverna redovisar muntligt för lärarna eftersom lärarna 

kan ställa följdfrågor till eleverna. När elever jobbar i grupp är det enligt lärarna viktigt att 

samtliga elever har något uppdrag. En av lärarna anser att problembaserat grupparbete är 

mest givande eftersom elever lär sig av varandra genom bland annat brainstorming. Enligt 

läraren tyckter många elever om att diskutera. Eleverna förstår däremot inte varför det är 

viktigt att skriva ner sina lärdomar i loggboken.  

 

Samtliga lärare som intervjuades anser också att det var viktigt med några avstämningar när 

elever arbetade med grupparbeten. En av lärarna brukar kräva att elever lämnar in vissa delar 

av grupparbetet efter varje lektion. Problemet med denna metod är att läraren inte hinner ge 

feedback till samtliga elever. Enligt läraren är det också svårt med regelbundna kontroller.  

 

Fem av de sex intervjuade lärarna svarade också att de arbetar mycket med entreprenöriellt 

lärande. Både de yrkes- och studieförberedande lärarna betonade att det är viktigt med 

entreprenörskap i skolan, det vill säga att eleverna lär sig hur de lär sig och att elever får 

arbeta med riktiga arbetsuppgifter som de kan koppla till sin egen vardag samt att elever 

använder datorerna när de arbetar med de olika arbetsuppgifterna. Nedan beskriver två lärare 

vilka arbetsmetoder de tillämpar för att utmanar och inspirerar eleverna i sitt lärande.  

“Det är genom att göra konkreta uppgifter som eleverna utmanas och utvecklas och 

det är genom att arbeta tillsammans som eleverna också lär sig att samarbeta och 

lära sig av varandra.” (Informant 4) 
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”Jag låter mina elever få riktiga arbetsuppgifter. De får t.ex starta egna UF-företag” 

Informant 5) 

 

Man kan således dra slutsatsen av undersökningen att lärarna tillämpar olika pedagogiska 

metoder i undervisningen. I det här hänseendet är det även intressant att undersöka hur 

lärarna arbetar för att skapa en trygg lärandemiljö för eleverna.  

 

4.2.2 Trygg lärandemiljö  

För att skapa studiero i klassrummet anser två av lärarna att god stämning endast kan skapas 

genom coachande samtal med elever samt att det är viktigt att lärarna går igenom 

ordningsreglerna tillsammans med eleverna. En lärarna svarade att studiero i klassrummet 

skapas genom att ständigt jobba med elevernas mående. Läraren hade därför kontinuerliga 

samtal med eleverna. Enligt läraren fick eleverna självrespekt samtidigt som studiero 

skapades i klassrummet. Av intervjun framkommer det också att en av lärarna använder olika 

metoder för att skapa studiero i klassrummet. Läraren tillåter inte pratglada elever få sitta 

tillsammans. Vidare anser läraren att det är viktigt att läraren är närvarande om vad som 

händer i klassrummet. Läraren måste därför röra på sig i klassrummet. En annan av de 

intervjuade lärarna skrev på tavlan om reglerna. Elever som störde ordningen i klassrummet 

fick lämna salen. Enligt läraren är det viktigt att vara konsekvent och tydlig. En av de 

intervjuade lärarna anser att eleverna ständigt måste påminnas om skollagen. Enligt läraren är 

det därför viktigt att kunde hänvisa till skollagen. För att skapa studiero och trygga 

lärandemiljöer i klassrummet brukade läraren repetera ordningsreglerna tillsammans med 

eleverna. Enligt läraren är det viktigt att elever lär sig att inte bryta mot skollagen. Av 

undersökningen framkommer det också att en av lärarna gav ogiltig frånvaro när elever bröt 

mot skolans ordningsregler. Nedan beskriver två lärare hur de arbetar med att skapa studiero i 

klassrummet.  

“Jag skriver alltid på tavlan klassens ordningsregler. Elever som pratar och stör 

ordningen i klassrummet får lämna salen. För mig är det viktigt att jag är konsekvent 

och tydlig för mina elever.”(Informant 6) 
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“För att skapa studiero och trygga lärandemiljöer i klassrummet brukar jag repetera 

ordningsreglerna tillsammans med eleverna. Jag hänvisar även alltid 

ordningsreglerna till skollagen.” (Informant 4) 

 

Man kan sammanfattningsvis dra slutsatsen att samtliga lärare arbetar med att skapa studiero 

i klassrummet. Av undersökningen framgick det att flertalet lärare går igenom skolans 

ordningsregler med eleverna. Det framgick även av undersökningen att de disciplinära 

påföljderna varierar mellan informanterna.  

 

4.3 Sammanfattning 

Av den genomförda enkätundersökningen framkommer att flertalet elever anser att lärarna 

förklarar vad de ska göra i undervisningen. Elevernas svar stämmer med lärarnas svar. 

Samtliga lärare svarade att de går igenom syftet lektionen.  

 

Av enkätundersökningen framkommer det också att flertalet elever anser att de blir utmanade 

av lärarna. Det var bara 21 elever som anser att det stämmer ganska dåligt. 10 av 120 

elever anser däremot att det inte alls stämmer att lärarna utmanar eleverna. Eleverna har 

således olika uppfattningar gällande lärarnas utmaningar med svårare uppgifter. Samtliga 

lärare svarade att de utmanar sina elever.  

 

Vidare gällande elevernas svar om lärarna gör undervisningen intressant framkommer det av 

undersökningen att flertalet elever anser att lärarna inte gör undervisningen intressant. Av 

intervjuundersökningen framkommer det att samtliga lärare utmanade sina elever genom 

olika arbetsmetoder.  

 

Elevernas svar varierade också gällande frågan om lärarna får eleverna att tro på sig själv i 

skolarbetet. Det var bara 45 elever av 120 som svarade att det stämmer ganska bra, medan 30 

elever svarade att det stämmer ganska dåligt. I intervjuundersökningen varierade även 

lärarnas svar gällande hur de synliggör sina förväntningar på eleverna. Samtliga lärare hade 

trots variationen förväntningar på sina elever.  
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Vad gäller elevernas delaktighet svarade flertalet elever att de anser att de har inflytande över 

undervisningens innehåll och arbetsmetoder. Elevers svar stämmer överens med lärarnas 

svar. Samtliga lärare svarade att de låter eleverna få vara delaktiga i skolarbetet gällande 

undervisningens arbetsmetod och provtider. Flertalet lärarna medgav också att de 

situationsanpassar ledarstilen beroende på elevers mognad. 

 

Av enkätundersökningen framkommer det också att flertalet elever anser att de tar ansvar för 

sina studier samtidigt som 64 av 120 elever svarar att det stämmer ganska bra att lärarna ser 

till att studiero förekommer på lektionerna och att ordningsreglerna följs.  

 

5. Diskussion 

För att synliggöra elevernas och lärarnas uppfattning om skolans lärandemiljöer och studiero 

baserades undersökningen på kvantitativ och kvalitativ undersökning. Den kvantitativa 

enkätundersökningen valdes eftersom den fungerar som bäst när man ska undersöka 

elevernas uppfattning gällande skolans lärandemiljöer och studiero, medan den kvalitativa 

undersökningen valdes för att få öka förståelsen för lärarnas pedagogiska ledarskap och hur 

lärarnas arbetar för att skapa stimulerande och trygga lärandemiljöer.  

 

 

 

5.1 Metoddiskussion 

Enkätundersökningen fungerade som planerat. Eleverna besvarade på samtliga frågor 

eftersom frågorna var obligatoriska. Vissa formuleringar behöver visserligen ses över för 

uppföljande studier. För uppföljande studier borde fritext även förekomma eftersom fritext 

hade förtydligat förståelsen av elevernas tolkningar och perspektiv gällande de olika 

formuleringarnas betydelse.  

 

Studien gällande elevernas stimulerande och trygga lärandemiljöer är tolkat ur ett 

fenemenografiskt perspektiv där lärarnas och elevernas svar har tolkats. Risk finns för att jag 

inte har uppmärksammat vissa skeenden som någon annan skulle ha tolkat annorlunda. När 

undersökningen genomfördes gjorde jag mitt yttersta för att vara öppen och engagerad, vilket 

är viktigt enligt Patel och Davidson (2003) och även enligt Stensmo (2002). Studiens 

slutsatser som framkommit kan visserligen även till en viss del generaliseras.  
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Mitt syfte med studien var utifrån ett fenemenografiskt perspektiv undersöka hur eleverna 

uppfattar lärarnas bemötande och vilka verktyg eleverna får använda i utförandet av 

uppgifterna för att skapa stimulerande och trygga lärandemiljöer. Under analysen och 

transkriberingen försökte jag tillämpa den fenomenografiska forskningsansatsen genom att 

försöka hitta olika variabler och mönster som påverkade elevernas stimulerande och trygga 

lärandemiljöer. Undersökningen blev sambandsforskande eftersom jag ville studera 

sambandet mellan olika variabler som antogs påverka elevernas stimulerande och trygga 

lärandemiljöer.  

 

Undersökningen innefattade därför olika moment som bidrog till en större mängd data som 

analyserades. Resultatet av undersökningen kan därför bli snedvridet om något moment har 

misslyckats. När undersökningen genomfördes var det också viktigt att ta in många aspekter 

möjligt, vilket också kan ha påverkat datakvalitén negativt såsom stress, prov, praktik m.m. 

 

Urvalet till studien av högskoleförberedande och yrkesförberedande klasser var bra eftersom 

enkätundersökningen innefattade både yrkes- och högskoleförberedande elevers perspektiv 

gällande stimulerande och trygga lärandemiljöer.  Nackdelen däremot var att frågorna var 

standardiserade med endast ett fåtal variabler. Fritext borde ha förekommit. Det positiva med 

enkätundersökningar är visserligen att alla elever svarade på exakt samma frågor med risk för 

att frågorna kan ha tolkats olika av eleverna. 

 

Vad gäller den kvalitativa intervjun av utvalda lärare var syftet med intervjun att öka 

förståelsen för lärarnas pedagogiska ledarskap och även för att förstå hur lärarna arbetar för 

att skapa stimulerande och trygga lärandemiljöer för eleverna. Intervjun med lärarna var 

standardiserad med ett antal grundfrågor. Utrymme fanns även för följdfrågor. Intervjun med 

lärarna fungerade bra. Det var visserligen svårt att avgöra om lärarna svarade utifrån vad som 

förväntades av dem eller om de svarade utifrån den verkliga undervisningssituationen.  

Ett mer generaliserbart resultat hade även uppnåtts om enkätundersökningen samt 

intervjuerna hade genomfört under flera år och med fler klasser.  
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5.2 Resultatdiskussion 

Problemet med många skolor är att trygghet och trivsamma lustfyllda lärmiljöer saknas trots 

att det enligt skollagen är viktigt för att eleverna ska kunna utvecklas och inhämta kunskaper.  

Syftet med undersökningen var att undersöka gymnasieelevers uppfattningar kring skolans 

lärandemiljöer samt lärarnas synsätt gällande ledarskapet i klassrummet, eftersom forskning 

visar att lärarnas ledarskap i klassrummet påverkar elevernas lärandemiljöer.  

 

För att skapa stimulerande lärmiljöer är det enligt tidigare forskning viktigt med ordning och 

struktur samt att målen tydliggörs av lärarna. Det är även viktigt att lärarna visar engagemang 

för elevernas lärande, det vill säga att lärarna utmanar och engagerar eleverna med lämpliga 

arbetsuppgifter och varierad undervisning. För att en lärare ska skapa stimulerande 

lärandemiljöer krävs det således att läraren vet vad som ska göras och varför. Detta kräver 

organisering och planering samt att lärarna ser samtliga elever som betydelsefulla personer, 

eftersom lärarnas förväntningar på eleverna påverkar deras självuppfattning.  

Det är alltså viktigt att lärarna skapar och anpassar uppgifterna efter elevernas nivå för att de 

ska uppleva framgångar. För att eleverna ska uppleva framgångar och för att skolans 

lärandemiljöer ska bli stimulerande krävs det även trygghet och studiero, vilka påverkas av 

lärarnas ledarskap i klassrummet. Det krävs att läraren är tydlig gällande skolans 

ordningsregler samt att läraren har planerat elevernas aktiviteter i god tid och att samverkan 

mellan elever och lärare förekommer.  

  

 

Vad gäller lärarnas ledarskap i klassrummet förekommer det olika ledarstilar. Av 

intervjuundersökningen framkommer att flertalet av lärarna situationsanpassar ledarstilen 

beroende på elevers mognad, vilket är bra eftersom lärarna anpassar ledarstilen utifrån 

klassrumssituationens förändringar och situation. Samtliga lärare anser att de också klargör 

syftet med undervisningen för eleverna samt att de utmanar och uppmuntrar elever för att tro 

på sig själv. Lärarnas svar varierade visserligen gällande hur de synliggör sina förväntningar 

på eleverna.  

 

Enligt förväntningsteorin är det vilket att lärare får elever att tro på sig själv. Det är även 

enligt Maslows behovsteori viktigt att läraren inspirerar och utmanar eleverna. 

Anmärkningsvärt är att det framkommer av enkätundersökningen att elevers uppfattningar 
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gällande lärarnas utmaningar varierar. Flertalet elever anser visserligen att lärarna utmanar 

eleverna. 21 av 120 elever svarade att det stämmer ganska dåligt med att lärarna utmanar 

eleverna, medan 10 anser att det inte allas stämmer, vilket kan anses som ett problem 

eftersom lärarnas utmaningar påverkar elevernas motivation enligt Maslows behovsteori. 

Anmärkningsvärt av undersökningen är också att flertalet elever anser att lärarna inte gör 

undervisningen intressant. Skillnaden är inte heller så stor mellan de elever som svarade att 

det stämmer samt de som svarade att det stämmer ganska dåligt gällande frågan om lärarna 

får eleverna att tro på sig själv i skolarbetet, vilket är viktigt enligt förväntningsteorin.  

 

Vidare vad gäller hur gymnasielärarna förklarar undervisningens upplägg kan man av 

undersökningen dra slutsatsen att flertalet elever anser att lärarna förklarar vad eleverna ska 

göra i undervisningen. Samtliga lärare svarade också att de går igenom syftet med lektionen, 

vilket stämmer överens med elevernas svar. Skillnader förekommer däremot om hur lärarna 

synliggör lektionsupplägget. 

 

Vidare anser flertalet elever att lärarna inte gör undervisningen intressant fastän de får 

inflytande över undervisningens innehåll och arbetsmetoder. Lärarna anser också att elever 

får vara delvis delaktiga över undervisningens innehåll och arbetsmetoder. Vidare anser 

lärarna att de tillämpar olika arbetsmetoder för att göra undervisningen intressant för 

eleverna. Enligt lärarna får eleverna bland annat arbeta med entreprenöriellt lärande, vilket är 

betydelsefullt enligt Deweys pedagogik, Learning by doing. Eleverna får också arbeta i 

grupp, vilket är viktigt enligt de olika teorierna att de lär sig samarbeta, respektera och ta 

lärdomar av varandra. De olika arbetsmetoderna som lärarna tillämpar borde enligt de olika 

teorierna göra undervisningen intressant. 

 

 

Åtgärderna som lärarna måste vidta är att de måste bli bättre på att leda elevers utveckling 

och lärande, vilket kräver planering och att lärarna är tydliga gällande procedurer och regler. 

Det är också viktigt att läraren vet Vad man gör och Varför.  Detta kräver att läraren har 

kunskaper och förmågor att organisera arbetet som leder till att elever utvecklas i sitt lärande. 
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Gällande gymnasieskolans lärandemiljö anser flertalet elever att studiero förekommer på 

lektionerna och att de känner sig trygga på skolan. För att gymnasieskolan ska skapa 

stimulerande och lustfyllda lärandemiljöer där studiero och trygghet förekommer kan man av 

undersökningen dra slutsatsen att det är viktigt att lärarna förklarar för eleverna vad de ska 

göra i undervisningen och att de utmanar eleverna. Detta är viktigt för att eleverna ska ta 

ansvar för skolarbetet.  

 

Man kan sammanfattningsvis dra slutsatsen av undersökningen att det finns samband mellan 

elevers tro på sig själv och att lärarna förklarar arbetsuppgifterna i undervisningen samt 

utmanar eleverna i sitt lärande. Av undersökningen framgick också att det finns ett samband 

mellan elevinflytande och intressanta lektioner. För att öka elevernas intresse för 

undervisningen är det därför viktigt att lärarna ökar elevinflytandet. Vidare kan man dra 

slutsatsen av undersökningen att elevernas studiero ökar när eleverna blir utmanade av 

lärarna. Sambandet var däremot svagt gällande studiero och trygghet. Lärarna måste således 

vidta bli bättre på att leda elevers utveckling och lärande, vilket kräver att lärarna vet vad de 

gör och varför. 

 

6. Avslutning 

Slutsatsen av detta arbete är att det är viktigt att lärarna får eleverna att tro på sig själva samt 

att lärarna ökar elevinflytandet för att lektionerna ska bli intressantare. Ökat elevinflytande 

medför att lektionerna blir intressantare för eleverna, vilket i sin tur medför ökat elevansvar 

och ökad studiero.  

 

Vad gäller lärarnas ledarskap i klassrummet förklarade samtliga lärare syftet med 

undervisningen. Skillnader förekom däremot i hur lärarna synliggjorde lektionsupplägget.  

Man kan dra slutsatsen av undersökningen att lärarna tillämpar olika pedagogiska metoder 

gällande elevers delaktighet i undervisningen samt att olika ledarstilar förekommer på 

gymnasiet. 
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Lärarna och eleverna har olika uppfattningar gällande förväntningarna på eleverna. Lärarnas 

svar varierade också kring hur de synliggör sina förväntningar för eleverna. Några av de 

intervjuade synliggjorde sina förväntningar genom coachande samtal medan andra 

synliggjorde dem vid olika examinationstillfällen. Vidare vad gäller elevernas trygghet på 

skolan framkom det av undersökningen att samtliga informanter arbetade med skolans 

ordningsregler. Samtliga informanter informerade eleverna om skolans ordningsregler. De 

disciplinära påföljderna varierade emellertid.  

 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att det är viktigt att lärarna får eleverna att tro på 

sig själva genom att bland annat öka elevinflytandet. Ett ökat elevinflytande kommer även att 

medföra ökat elevansvar och ökad studiero.  
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7. Bilagor 

Bilaga 1.     

Enkätundersökning 

Undervisningsgrupp:  

Årskurs 3: 

Program: 

 

Fråga 1: Mina lärare förklarar vad vi ska göra i undervisningen 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

 

Fråga 2: Jag blir utmanad av min lärare och jag kan få svårare uppgifter om jag vill 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

 

Fråga 3: Min lärare gör undervisningen intressant 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 
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Fråga 4: Min lärare får mig att tro på mig själv i mitt skolarbete 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Fråga 5: Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Fråga 6: Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll och arbetsmetoder 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Fråga 7: Jag lyssnar och arbetar aktivt på lektionerna 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Fråga 8: På min skola respekterar vi varandras olikheter 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 
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Fråga 9: På min skola respekterar elever och lärare varandra 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Fråga 10: Jag tar ansvar för mina studier 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Fråga 11: På min skola följer eleverna de ordningsregler som finns 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Fråga 12: Mina lärare ser till att det är studiero på lektionerna och att 

ordningsreglerna följs 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Fråga 13: Jag känner mig trygg i skolan 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 
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Fråga 14: Jag lär mig mest när jag jobbar i grupp tillsammans med mina kompisar 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Fråga 15: Jag lär mig mest när jag jobbar med individuella uppgifter 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 
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Bilaga 2.  

Intervjuundersökning- Lärare 

Hur synliggör du syftet med undervisningen samt skolans ordningsregler? 

Vilken typ av ledarskap tillämpar du i klassrummet? 

Hur bedriver du undervisningen, det vill säga vilken pedagogisk metod tillämpar du?  

Vilka verktyg får eleverna använda sig av för att utföra arbetsuppgifterna samt med vilka 

kamrater får eleverna utföra arbetsuppgifterna? 

Hur skapar du stimulerande och utmanande lärmiljöer för dina elever? 

Hur synliggör du dina förväntningar för eleverna för att eleverna ska få ökad självrespekt? 

På vilket sätt är eleverna delaktiga i lektionsplaneringen och skolarbetet 

Hur tycker du att grupparbete fungerar? 

Av vilka pedagogiska metoder lär sig elever som mest 

Av vilka pedagogiska metoder tar eleverna mest ansvar för sina studier 

På vilket sätt skapar du studiero i klassrummet? 

På vilket sätt skapar du trygg lärmiljö i klassrummet? 
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Bilaga 3. 

Resultat- Enkätundersökning elever 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 



54 
 

 

 

 



55 
 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Bilaga 4. 

Samband mellan stimulerande- och trygga lärandemiljöer 

Samband mellan lärarens förklaringar om vad som ska göras i undervisningen och 

elevers tro på sig själv 

Regressionsstatistik 

Multipel-R 0,939724 

R-kvadrat 0,883082 

Justerad R-kvadrat 0,824622 

Standardfel 0,048236 

 

Samband mellan elevens självuppskattning och utmaning av läraren. 

Regressionsstatistik 

Multipel-R 0,948484 

R-kvadrat 0,899621 

Justerad R-

kvadrat 

0,849432 

Standardfel 0,044694 

Observationer 4 
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Samband mellan studiero och trygghet 

Regressionsstatistik 

Multipel-R 0,392038 

R-kvadrat 0,153694 

Justerad R-

kvadrat 

-0,26946 

Standardfel 0,29222 

Observationer 4 

 

Sambandet mellan intressant undervisning och elevinflytande 

Regressionsstatistik 

Multipel-R 0,509072 

R-kvadrat 0,259154 

Justerad R-

kvadrat 

-0,11127 

Standardfel 0,178276 

Observationer 4 
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Sambandet mellan utmanad och elevansvar 

Regressionsstatistik 

Multipel-R 0,699586 

R-kvadrat 0,48942 

Justerad R-

kvadrat 

0,23413 

Standardfel 0,135647 

Observationer 4 

 

Sambandet mellan utmanade elever och studiero 

Regressionsstatistik 

Multipel-R 0,895568 

R-kvadrat 0,802043 

Justerad R-

kvadrat 

0,703064 

Standardfel 0,084462 

Observationer 4 
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