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Abstract 
The purpose of this essay is to study how primary school teachers experience the pupils’ pos-
sibility for learning. We asked primary school teachers to describe their possibilities to create 
learning opportunity for their pupils. This study has a hermeneutic method and for that reason 
the study builds on qualitative data. We chose a hermeneutic focus because we wanted to in-
terpret the answers that we got from interviews with our informants. Teachers are relatively 
satisfied with the teaching process and the way targets are formulated in Lgr 11. However the 
teachers experienced that there are few enough opportunities to create learning for every pu-
pil, because of the authorities’ heavy demands on documentation.  
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Abstrakt 
Syftet är att undersöka hur grundskollärare upplever elevens möjlighet till lärande. För att 
komma till en slutsats frågade vi grundskollärare om deras möjligheter att skapa lärtillfällen 
för sina elever. För att få svar på frågan intervjuade vi några lärare. Studien har en 
hermeneutisk ansats som vi kompletterar med kvalitativa data. Vi valde en hermeneutisk 
ansats för att tolka de svar vi fick från våra informanter. Våra resultat visar att lärarna var 
relativt tillfredställda med lärandeprocessen som är skriven i Lgr 11. Lärarna upplevde dock 
att de saknar möjligheter att skapa lärande för varje elev på grund av all den dokumentation 
som de måste hinna med. 
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Inledning 
Den nya läroplanen Lgr 11 och Skollagen (2010:800) började gälla i juli 2011. Samtidigt visar 
arbetsmiljöundersökningar att lärare upplever stress och att arbetstiden är pressad. Lärarnas 
arbetsuppgifter har ökat med administrativt arbete under de senare åren. Just detta upplever 
lärarna (Lärarnas Riksförbund, 2011) som problem. I april 2013 redovisar TCO:s 
stressbarometer att lärare är den yrkesgrupp som sammantaget arbetar med högst press av alla 
yrkesgrupper som ingår i mätningen. I genomsnitt svarar hälften av lärarna med negativ 
laddning på frågorna om sin arbetssituation (TCO, 2013). Enligt den nya läroplanen Lgr 11 
ska ett större antal nationella prov göras och de första redan i årskurs 3. Detta har visat sig 
oroa eleverna. De nationella proven bidrar till att även eleverna känner sig stressade 
(Skolverket, 2012a). En lärares uppgift är att utefter den gällande läroplanen leda eleverna till 
lärande och nya kunskaper. Lgr 11 anger bland annat att alla har rätt till likvärdig utbildning 
och att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov så att eleven får 
en livslång lust att lära. Skolan ska enligt läroplanen även stimulera elevernas kreativitet, 
nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem samt 
främja elevernas harmoniska utveckling.  
 
John Hattie (2009) visar att lärarens påverkan betyder mycket för elevernas prestationer. 
Hattie menar att lärarens uppfattning kring undervisning, lärande, läroplaner och bedömning 
har stor påverkan på hur densamma lyckas med att främja lärande hos sina elever. Men ger 
styrdokumenten verkligen läraren möjlighet att främja elevernas harmoniska utveckling och 
motivation för en livslång lust att lära? Det torde vara av största betydelse att lärare i 
grundskolan känner tillfredsställelse i sitt arbete. Lärarna måste ha förutsättningar för att 
skapa en god lärandemiljö, så att eleverna ska känna det meningsfullt att gå till skolan. 
Grunden till ett fungerande samhälle läggs redan i hur våra barn utvecklas genom sitt lärande. 
Skolan utgör en stor del av varje barns liv. Att genom studier av verkligheten tydliggöra 
lärarens betydelse för samhällsutvecklingen en viktig ambition. 
  

Bakgrund 
1962 beslutade Riksdagen om nioårig obligatorisk grundskola, Lgr 62 (läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet). Genom åren har både vårt samhälle och 
läroplanerna förändrats. Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94 har ersatt varandra fram till dagens Lgr 11 
(Skolverket, 2012b). En stor förändring av skolans styrning skedde 1991 då kommunen fick 
självstyre i skolverksamheten. Staten anger fortfarande skolans mål och regler, men 
kommunerna ska tolka och tillgodose kraven på allas rätt till lika utbildning (Gadler, 2011). 
Under de senaste årtiondena har kunskapsresultaten sjunkit i skolan. Detta framgår bl.a. av 
den årliga betygsstatistiken, Statens skolverks nationella utvärderingar av grundskolan 1992 
och 2003 samt resultat från de internationella studier Trends in International Mathematics and 
Science Study (TIMSS), Programme for International Student Assessment (PISA) och 
Progress in Reading Literacy Study (PIRLS). Därför har regeringen sedan 2007 tagit initiativ 
till flera åtgärder för att höja kunskapsnivån och öka måluppfyllelsen i grundskola och i 
övriga utbildningsformer inom skolväsendet. De reformer och insatser som regeringen har 
tagit initiativ till syftar till att höja kvaliteten i utbildningen och öka elevernas kunskaper. 
(Sveriges Riksdag, 2012).   

Dagens	Läroplan	
Den samlade läroplanen för grundskolan (Lgr 11) innehåller 1. Skolans värdegrund och 
uppdrag; 2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt 3. Kursplaner som 
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kompletteras med kunskapskrav. I den inledande delen av Lgr 11 framgår det att utbildningen 
inom skolväsendet syftar till att elever skall inhämta och utveckla kunskaper och värden. 
Utbildningen ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 
Vidare ska undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skolan har ett 
särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att nå målen för utbildningen. 
Samtidigt ska undervisningen bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna 
för det kommande arbetslivet och utveckla deras förmåga att ta personligt ansvar. Detta ska 
ske genom att eleverna får delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen 
där de får välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter. I och med detta ska eleverna utveckla 
sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 
nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna 
ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl 
självständigt som med andra. Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska 
åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och 
arbetsformer. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få 
uppleva den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.  
 
I delen om mål och riktlinjer beskrivs bland annat att läraren ska 1. Ta hänsyn till varje 
individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande; 2. Stimulera, handleda och ge 
särskilt stöd till de elever som har svårigheter; 3. Organisera och genomföra arbetet så att 
eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla 
hela sin förmåga. 4. Vidare ska läraren utvärdera och betygsätta varje enskild elev utifrån de 
nationella kunskapskrav som finns för varje respektive ämne (Skolverket, 2011). I den tredje 
delen anger Skolverket de kunskapskrav som ställs för varje ämne. Myndigheten beskriver 
syftet med ämnet och förklarar vad eleven ska kunna för att ett betyg.  
 
Myndigheterna utformade enligt Lärarnas riksförbund en ny läroplan för grundskolan på 
grund av bristande resultatutveckling i internationella och nationella utvärderingar samt 
bristande likvärdighet i utbildningen. Nu finner man skolans värdegrund och övergripande 
riktlinjer för undervisningen samlade i läroplanens två första kapitel. Skillnaden mellan mål 
att uppnå och mål att sträva efter har försvunnit. Endast en typ av kunskapsmål finns i Lgr 11 
och man har lagt till riktlinjer för hur eleverna ska nå dessa. Dock har man reducerat antalet 
mål. Kunskapssynen i Lgr 11 överensstämmer med den i Lpo 94. En del av skolans uppdrag 
är att främja entreprenörskap och att självständighet. 

Lärarnas	arbetssituation	
Av en utvärdering av arbetet med den nya läroplanen framgår att undervisningen har skiftat 
fokus. Ett exempel anger att människan och samhället ingår i elevernas lärandesituation. 
Eleverna får reflektera över vad det de lär sig, om kunskapen har någon mening för dem 
själva och för samhället. I ett annat exempel har läraren infört loggbok där eleverna får 
reflektera över sitt lärande. Lärarna anger att de samarbetar mer med varandra och planerar 
arbetsområden gemensamt. Detta har visat sig vara ett bra sätt att hitta beröringspunkter 
mellan ämnen och få ett ämnesövergripande samarbete. Detta uppfattar myndigheterna som 
positivt i lärandesituationerna. 
 
I andra undersökningar kring lärares arbetsmiljö visar resultaten att stress och sömnproblem 
är vanliga i yrkesgruppen. Nio av tio lärare uppger att de administrativa uppgifterna ökat de 
senaste åren. Detta inverkar negativt på planering och genomförandet av undervisningen. 
Flertalet deltagare uppger att de inte anser att de hinner med sina arbetsuppgifter och de har 
funderat att sluta arbeta som lärare (Lärarnas Riksförbund, 2012). Antalet nationella prov har 
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ökat senaste åren. I årskurs 3 gör eleverna prov i svenska och matematik. I årskurs sex gör de 
prov i svenska, matematik och engelska. Vårterminen 2013 tillkommer prov i något av de 
samhälls- eller naturorienterade ämnena (Skolverket, 2012b). Det ökade antalet prov ger ökad 
oro och nervositet hos många elever. Läraren avgör hur proven bör anpassas till varje elev. 
Det är viktigt att rätt anpassning kan göras så att varje elev på ett rättvist sätt kan redovisa 
utvecklingen i sitt lärande (Skolverket, 2012a). Eleverna får betyg i årskurs 6 från det år då 
Lgr 11 började gälla. Omdömen kring varje elev görs av läraren under samtliga tidigare 
årskurser genom dokumentation om resultat på prov och deltagande i undervisning. 
Omdömen om kunskaps- och social utveckling delges vårdnadshavare under 
utvecklingssamtal minst en gång varje termin (Skolverket, 2012b). TCO gör årligen 
undersökningar och redovisar resultatet i vad de kallar en stressbarometer. April 2013 visar 
resultatet i denna barometer att lärare känner sig pressade i sin arbetssituation. Snittvärdet för 
alla yrkesgrupper i undersökningen är 31 men stressindex för lärargruppen ligger på 46 (TCO, 
2013). Samtidigt med att lärarna anser att arbetsbelastningen ökar väljer ett större antal att gå 
ner i tjänst för att orka med sitt arbete (Lärarnas Riksförbund, 2012).  
 

Problemformulering 
Resultatet i flera undersökningar under de senaste åren visar att lärare och elever upplever 
stress i sin arbetssituation. Resultaten i undersökningarna säger att efter Lgr 11 började gälla 
känner grundskollärarna att arbetstiden inte räcker till. Eleverna i dagens grundskola är de 
som utgör och formar morgondagens samhälle. Grundskolläraren bär en stor del av ansvaret 
att inspirera och motivera dessa framtida samhällsmedborgare till lärande och utveckling. 
Lärarens möjligheter till att skapa lärande hos eleverna har en direkt koppling till 
samhällsutvecklingen. Ett flitigt använt begrepp är livslångt lärande. Inom EU menar man att 
livslångt lärande krävs i det moderna kunskapssamhället. Av innehållet i Lgr 11 framgår att 
grundskolan ska arbeta för att främja elevernas motivation för ett livslångt lärande Frågan är 
om och i så fall hur Lgr 11 bidrar till att grundskollärarna upplever att de har möjlighet att 
motivera eleverna och ge dem förutsättningar för lärande. 

Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka hur grundskollärare upplever elevens möjlighet till 
lärande. 

Frågeställning 
Vilka faktorer styr hur grundskollärare uppfattar möjligheterna att skapa lärtillfällen? 

Tidigare forskning 
Undervisning handlar om hur elevernas lärande går till. Det är av största vikt att synliggöra 
undervisnings och lärandeprocesser där de viktigaste aktörerna i sammanhanget är lärare och 
elever samt samspelet mellan dem. Syftet med John Hatties (2009) studie är att få fram en 
sammanhållen idé om vad som är viktigt för att förklara och påverka elevers studieresultat. 
Studien beskriver situationen i Nya Zeeland och lyfter fram påverkansfaktorer för elevernas 
studieresultat. Vi kan sätta resultatet i samband med hur grundskollärare i vår undersökning 
upplever sina möjligheter att skapa lärande för varje elev. Läraren påverkar elevernas 
studieresultat och vissa lärare betyder mer än andra för eleverna. En av de viktigaste 
påverkansfaktorerna är klassrumsklimatet. Man vet att satsningar på elevernas uppförande i 
klassrummet ger studiero och goda studieprestationer. Likaväl har ledarskap i klassrummet, 
det vill säga lärarens förmåga att reducera störningsmoment samt förmågan att engagera 
eleverna i undervisningen, betydelse. Inom huvudkategorin lärare, är lärarens tydlighet i 
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undervisningen en påverkansfaktor. Lärarens förmåga att klargöra mål samt ge tydlighet i 
handledning och bedömning av elevers lärande är viktiga faktorer. Lika stor betydelse har 
lärarens förmåga att bygga förtroendefulla relationer, med egenskaper som att känna empati, 
ge värme och uppmärksamhet samt att respektera elevens kultur och bakgrund. Hattie (ibid.) 
och (Håkansson, 2011) menar att det är av mindre betydelse att man byter läro- eller 
kursplaner. En lärare måste bjuda in eleverna till att lära. Strukturerad undervisning har en 
styrka i att sätta fokus på tydliga lärandemål och kriterier för måluppfyllelse från början, 
vilket gör att eleverna får lättare att sträva efter dessa (Hattie, 2011).  
 
Det är med utgångspunkt från de statliga styrdokumenten som lärarna ska planera och 
genomföra en utbildning som slutligen synliggörs i enskilda elevers resultat- och 
måluppfyllelse. Vidare kan verksamheten-undervisningen vara beroende på både hur rektor 
och den enskilda läraren tolkar innebörden i styrdokumenten. Dessa saker avgör hur det 
professionella handlandet tar sitt uttryck. Gadlers (2011) studie är intressant i relation till vår 
undersökning då författaren studerar vilken betydelse de statliga styrdokumenten har för den 
enskilda eleven. Grunden är ett intresse för vad de statliga styrdokumenten får för betydelse i 
skolverksamheten. Det finns ett samband mellan vad som händer ute i verksamheten kring 
enskilda elever och kring framtagandet av statliga styrdokument. Gemensamt för samtliga 
författare i den tidigare forskningen pekar på betydelsen av att lärarens uppfattning och 
förståelse av de statliga styrdokumenten har stor betydelse för deras möjligheter att skapa 
förutsättningar för lärande. Forskarna är medvetna om hur förändringar i samhället medför 
förändringar i synen på lärandet och denna insikt ställer krav på utformandet av 
styrdokumenten. Det finns även en tendens i vårt samhälle att kategorisera individer efter 
någon gemensam nämnare och därefter generalisera efter elevernas grupptillhörighet. Lärarna 
måste ha utförlig kunskap kring styrdokumenten och deras pedagogiska innebörd för att 
kunna erbjuda likvärdig utbildning (Gadler, ibid).   
 
Vår undersökning kompletterar ovanstående forskning i flera avseenden. Liknande resultat i 
Hatties forskning visar vårt resultat att påverkansfaktorerna för goda studieresultat är lärarens 
tydlighet och engagemang i undervisningen. Likaså krävs det en förmåga att skapa en god 
studiemiljö samt att ha förtroendefulla relationer med eleverna. Vårt resultat styrker även 
Gadler och Hatties forskning genom att lärarnas möjligheter och intresse att sätta sig in i de 
aktuella styrdokumenten påverkar hur de hanterar sin arbetssituation.  

Teoriram 
Vi beskriver en väsentlig teori för att utveckla förståelsen för hur vi har arbetat med 
undersökningens syfte. Denna teori kommer att ge förståelse för hur grundskolelärare 
upplever dagens elevers möjlighet till lärande. 

Lärande dimensioner  
Det finns ett stort antal dimensioner för att beskriva och förklara vad lärande är och hur 
lärande fungerar. Illeris (2007, s. 13) beskriver lärande så här: ”Lärande är varje process som 
hos levande organismer leder till en varaktig kapacitetsförändring som inte beror på glömska, 
biologisk mognad eller åldrande”. Som teoriram för vår undersökning använder vi Illeris 
(2007) lärande dimensioner och de två processer som uppstår mellan de tre dimensionerna. 
Den ena processen är tillägnelseprocessen och den består av innehålls- och 
drivkraftsdimensioner som påverkar människans psykologiska individuella lärande. I denna 
process sker bearbetning och reflektion av de impulser och den påverkan som uppstår under 
samspelsprocessen. Reflektionen gör att de erfarenheter som mottas av samspelsprocessen 
vävs samman med en människas tidigare erfarenheter. Utfallet av denna reflektion gör att 
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lärande blir ett helt individuellt fenomen eftersom vi har så olika erfarenheter av händelser, 
situationer eller objekt. Figur 1 beskriver de aktuella sambanden på ett generellt sätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
                                                                
 
 

 
 

Figur 1. Illeris lärandedimensioner (Illeris, 2007.s. 41) 
 
Figur 1 visar de tre lärandedimensionerna. Tillägnelse- och samspelsprocessen driver 
innehålls-, drivkrafts- och samspelsdimensionen. I tillägnelseprocessen uppstår innehålls- och 
drivkraftsdimensionen som är en individuell läroprocess. I samspelsprocessen sker lärande 
ihop med andra och i samspel mellan individer i olika omgivningar. 
 
Vi kopplar Illeris teori till lärarens upplevelse av att de har möjlighet att observera att varje 
elev utifrån sina egna förutsättningar kan delta i en lärandeprocess. Innehållsdimensionens 
lärande handlar om kunskap, förståelse och färdighet och i denna dimension utvecklas insikt, 
förståelse och kapacitet om det den lärande vet, kan och förstår. Vi undersöker hur läraren 
upplever sina möjligheter att följa upp varje elevs utveckling och individuella lärande. 
Drivkraftsdimensionens lärande består av motivation, känslor och vilja alltså den mentala 
energi som lärande behöver. Denna dimension gör att människan utvecklar sensitivitet i 
förhållande till omvärlden genom att söka ny kunskap, skaffa sig förståelse eller att tillägna 
sig nya färdigheter. Vi undersöker om lärarna upplever att de har möjlighet att motivera varje 
elev utifrån dennes utgångspunkt i lärandeprocessen. Innehålls- och drivkraftsdimensionerna 
handlar om den inre process som sker vid lärande, den andra processen är en yttre och heter 
samspelsprocessen. Samspelsprocessen är det som händer mellan en individ och omgivningen 
under en människas vakna tid men med varierande medvetenhet från henne. Handling, 
kommunikation och samarbete är här ett villkor för lärande. Samspelsdimensionen handlar 
om människans relation och utbyte med omvärlden, att hon har en förmåga att engagera sig 
och fungera i sociala sammanhang och i ett socialt samspel med andra människor, exempelvis 
i ett klassrum. 
 
Dessa två processer med de tre olika dimensionerna ihop bidrar till att lärande ska ske.  Illeris 
(2007) teoriram kopplar vi till hur grundskollärare upplever elevens möjlighet till lärande. Vår 
uppfattning är att lärare behöver kunskap, förståelse och färdighet för att kunna lära ut till 
eleverna. De måste också ha insikt, förståelse och kapacitet inför eleverna för att skapa en 
vettig innehållsdimension. Motivation, känslor och vilja betyder mycket för att man ska kunna 
lära ut och samtidigt lära själv från lektionerna. Så läraren måste söka kunskap, skaffa 
förståelse och tillägna sig nya färdigheter i en drivkraftdimension. För att detta ska kunna ske 

SamhsSSSs
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Drivkraft Innehåll 
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behöver läraren inneha en förmåga till handlig, kommunikation och samarbete för att det 
sociala samspelet för lärande ska kunna ske hos både elever och läraren i klassrummet, 
samspelsdimension. 

Metod 

Ansats 
Vi har valt en pragmatisk ontologi då fakta kan observeras och erfaras. Fakta omfattar 
erfarande av situationer, händelser och objekt. Fakta finns i den förförståelse som bildas av 
uppkommen situation, händelse eller objekt. Ett objekt eller en händelse är sällan entydiga 
eller beständiga, utan blir fakta och får mening utifrån den situation som läraren erfar och 
tolkar. Människan blir medveten om en situation genom att undersöka, benämna och beskriva 
den med ord, termer, påståenden och meningar. Vad hon blir medveten om i en situation är en 
konsekvens av hur situationen undersöks och vi får en förståelse för fenomenet som vi vill 
undersöka på grund av det sätt som vi väljer att undersöka fenomenet.  
 
I ontologin går det att använda begreppet transaktion, vilket är en interaktion mellan 
processer, för att beskriva den kontinuerligt pågående processen i relation 
medvetande/omvärld. Erfarenhet/lärande kan fås av situationen där den upplevs (Stensmo, 
2007). Verkligheten kan beskrivas föränderlig och situationer som ligger skilda i tiden är 
olika och därför är vår kunskap temporär och måste sökas om och om igen (Stensmo, 2007). 
Exempelvis anser vi att lärare kan arbeta utifrån olika förutsättningar till lärande på grund av t 
ex olika sammansättningar i elevgrupper. Dessa olikheter kan i sin tur bero på elevernas olika 
bakgrund och tidigare upplevelser.  
 
Epistemologi handlar om ”vad kan man veta? när vet man det? och hur kommer man fram till 
vetande?” (Stensmo, 2007. s. 30). En empirisk epistemologi ger oss möjlighet att dra 
slutsatser av våra iakttagelser efter att vi har undersökt fenomenet. Epistemologi som baseras 
på kontinuitet i relation vetande/omvärld innebär kunskapsutveckling och en upptäckt av 
något man inte tillfullo förstår i en given situation. Vårt arbete utgår från informanternas svar 
på hur de upplever sin arbetssituation. Genom att sammanställa och tolka informanternas svar 
fick vi ökad förståelse och klarhet för vår egen frågeställning.  

Hermeneutik 
En hermeneutisk ansats består i att man från insamlade data försöker komma fram till en 
helhetsbild och eventuellt en teori om orsakerna till de samband man har hittat. Datan som 
samlats in kan komma från arkiv eller en fältstudie. Forskaren vill tolka och analysera de 
kvalitativa data som framkommer ur dessa berättelser. Vid hermeneutisk tolkning visar man 
att man vill söka efter mening och innebörder för att kunna ge en förklaring på frågan varför? 
Ödman (2007) menar att ”De hermeneutiska vetenskaperna bygger på ett intresse i att öka 
förståelsen mellan människor och tillämpar i första hand kunskapsformen tolkning” (Ödman, 
J. 2007, s. 55). En av anledningarna till att valet föll på hermeneutik är vi har arbetat i skolan 
och därmed har en viss förförståelse för det fenomen som vi vill undersöka. Vi har stött på det 
undersökta fenomenet tidigare och därmed utvecklat en förståelse (Ödman, 2007). Vår 
förförståelse består i upplevelser att de elever som behövde extra hjälp i sitt skolarbete ofta 
placerades i bibliotek och datasal. En annan del av vår förförståelse utgår från samtal med 
vänner som givit insikt om lärarnas arbetssituation. En tredje del av vår förförståelse består av 
läsning i dagstidningar där ämnet näst intill dagligen debatteras. Vi har även tagit del av 
aktuell forskning inom problemområdet. Enligt Ödman (2007) bör tolkningen grundas på 
kunskap och tidigare erfarenhet av det som ska tolkas och att de som ska tolka bör stå fria från 
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tidigare erfarenheter och fördomar. Det är också därför vi har valt att använda en 
hermeneutisk ansats. Vi får möjlighet att tolka, försöka förklara och förstå lärarens upplevelse 
av det fenomen som vi undersöker. På det sättet kan vi se fenomenet på ett annat sätt. Vår 
förförståelse grundas på egna erfarenheter, andras berättelser om upplevelser och rapporter 
och forskning inom området.  
 
Ett exempel på hermeneutisk tolkning i vårt arbete är då vår förförståelse utökades av ett citat 
från ett intervjutillfälle ”Som lärare är du ditt eget arbetsredskap” (informant 1). Detta 
uttalande gjorde att vi förstod lärarens upplevelse av lärande till viss del utgörs av dem själva. 
Detta kopplar vi till Hatties forskning där resultatet visar att lärarens personlighet till stor del 
påverkar elevernas möjlighet till lärande. De olika delarna, vår förförståelse, informantens 
citat och Hatties forskning gav oss en helhet. 
 
Med hjälp av den hermeneutiska metoden växer tolkningen av data fram genom en 
återkommande rörelse där vi pendlar mellan att se delar och helheter. I vår förförståelse kan vi 
vara fördomsfulla tänkare och inom vetenskapligt forskande innebär det att data tolkas så att 
den passar teori eller att alternativa tolkningar avfärdas. Istället ska man försöka tänka i en 
hermeneutisk spiral som är öppen och inte sluter sig för förståelse (Ödman, 2007). Alvesson 
och Sköldberg (2008) skriver att hermeneutik ”alltmer förknippas med empati, ett 
tillvägagångssätt genom vilket man lever sig in i aktörernas situation. Man försöker med 
fantasins hjälp sätta sig i aktörens ställe, för att därigenom förstå innebörden av handlingen” 
(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 195).  När vi använder oss av en hermeneutisk ansats tänker 
vi på vårt förhållningsätt vid tolkning. Vi tänker även på hur vi genomför tolkningen. Och vi 
tänker på hur vi väljer tillvägagångssätt för tolkning. Slutligen tänker vi på hur vi förmedlar 
vår förståelse och det som har tolkats för andra (Ödman, 2007). 

Metod	för	att	samla	data	
Anledningen till att vi valde att använda oss av kvalitativa data för undersökningen bygger på 
att vi söker förståelse för hur läraren/lärarna upplever möjligheterna till lärande. När man 
använder sig av intervjuer riktas intresset mot individen. I stället för att ta reda på hur en 
objektiv verklighet ser ut frågar man individen hur den tolkar och formar sin verklighet 
(Backman, 2008). En kvalitativ undersökning söker kvaliteter eller egenskaper hos en 
företeelse (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). I vår undersökning är individen det verktyg 
som används och vi är observatörer (Backman, 2008). Enligt Cohen, Manion och Morrisson 
(2011) är en studie som bygger på kvalitativa data uppbyggt på att ett mindre antal personer 
deltar i undersökning och med vårt antal av informanter. Valet av intervju som metod gör att 
vi få reda på hur informanterna upplever sin situation. Cohen, Manion och Morrisson (2011) 
anser att valet att använda sig av intervju som metod till en undersökning gör att ”The use of 
the interview in research makes a move away from seeing human subjects as simply manipu-
lable and data as somehow external to individuals, and towards regarding knowledge as gen-
erated between humans, often through conversations” (Cohen, Manion, & Morrison, 2011, s. 
409). Genom att genomföra djupintervjuer kan vi få personliga skildringar av 
grundskolelärarnas upplevelser av sin arbetssituation. Vi försöker att ge intervjun formen av 
ett fritt samtal där vi har våra frågor (se bilaga 1) som en grund att falla tillbaka på. Det 
insamlade materialet ger oss sedan möjligheten att leta efter samband i informanternas 
berättelser genom att tolka, jämföra och analysera vad som framkommit under intervjun. 
 
När man använder intervju som metod för att samla data så ger det en möjlighet till flexibilitet 
till de som intervjuar informanterna. Man kan ställa spontana följdfrågor utifrån 
informanternas svar. Dessa följdfrågor kan utgöra att intervjun får djup och täcker komplexa 
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frågeställningar (Cohen, Manion & Morrisson, 2011). En annan möjlighet som uppenbarar sig 
under intervjuer är den dialog som sker ansikte mot ansikte och den ger forskaren möjlighet 
att tolka det icke-verbala språket hos informanten.  
 
Vi genomförde intervjuerna vid ett tillfälle vid personlig kontakt. Vid två tillfällen skedde 
intervjuerna via telefon och vid ett tillfälle via skype. Informanterna hade innan intervjun fått 
information via mail om undersökningens syfte och problemformulering. De visste att 
deltagandet var helt anonymt och frivilligt och de fick ta del av det färdiga materialet. 
Intervjuerna genomfördes inom en tidsram på två veckor. Informanterna jobbar på fyra olika 
grundskolor och är utvalda av oss genom kontakter i vår bekantskapskrets, s.k 
bekvämlighetsurval. Eftersom deltagande är anonymt undviker vi att ange deras namn. Varje 
intervju tog i genomsnitt en timme att genomföra och grundades på de frågor vi arbetat fram 
för att genomföra undersökningen. Frågorna ställdes i den ordning som föll sig naturlig under 
det fria samtalet. Vi spelade in och transkriberade alla intervjuer. Urvalet av informanter 
utgjordes av grundskollärare i åldrarna 35 till 60 år från södra Sverige.  

Metod för att analysera data 
Undersökningen har en hermeneutisk ansats och därför försökte vi dela upp det insamlade 
materialet i olika delar för att i slutskedet skapa en helhet. Vår förhoppning var att finna en 
genomgående röd tråd i materialet. För att hitta det som är viktig för undersökningen började 
vi med att lyssna på intervjuerna och transkribera dessa. Efter transkriberingen läste vi 
texterna för att hitta gemensamma nämnare. Den information som framgick tydligast under 
intervjuns gång delade vi i resultatdelen upp i kategorier/delar och fick kategorinamnen 
arbete, tid och förtroende. Dessa utvecklades i tolkningsdelen till läroplan, tidsbrist och 
socialt samspel. Exempelvis kom kategorin förtroende fram genom ett citat från en av våra 
informanter.  
 

Som lärare är du själv ditt eget arbetsredskap! Du måste kunna vara lite teaterapa. Du 
kan inte gå in och vara ditt privata jag. Du måste faktiskt spela lite teater. (Informant 1).  

 
Citatet bidrog till att vi senare såg likheter i informanternas utsagor. Kvale och Brinkmann 
(2009, s. 218) säger: ”Målet är att utveckla kategorier som fångar de studerande 
erfarenheterna och handlingarna fullt ut. Man jämför hela tiden data på jakt efter likheter och 
olikheter, vilket leder till nya data och nedskrivning av teoretiska noteringar”. Vi undersökte 
om det fanns likheter i upplevelserna hos informanterna. Genom att leta efter mönster i 
upplevelserna kunde vi kategorisera materialet i delar som senare kunde ha betydelse i vår 
tolkning för att se helheten i vår diskussion. Vi fann att svaren på fråga två, fyra och fem (se 
bilaga) var av liknande karaktär då dessa handlade om lärarnas upplevelser av sitt arbete 
utifrån Lgr 11. Fråga tre och sex relaterade vi till tid och fråga sju och åtta berörde förtroende. 
Vi försökte att se objektivt på den information vi fann i svaren på våra frågor. Vi jämförde 
även svaren på de olika frågorna med varandra, och till slut även kategorierna med varandra. 
Innehållet i de olika kategorierna går hela tiden in i och påverkar varandra. Därför såg vi 
naturligt hur delarna blev till en helhet. Arbete och tid påverkar varandra, förtroende och tid 
och även förtroende och arbete påverkar varandra. Utifrån Illeris (2007) teori om lärande 
dimensioner försökte vi söka efter eventuella tecken på hur grundskolläraren upplever sitt 
arbete utifrån Lgr 11. Vi sökte även tecken på om lärarna upplever att tiden finns för att ett 
lärande ska vara möjligt och ske hos varje enskild elev. 
 
Resultatdelen består av de gemensamma nämnare som hittades, arbete, tid, och förtroende. 
När vi hade sammanställt vår insamlade data kategoriserade vi innehållet för att försöka 
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analysera eventuella likheter. Tolkningen bygger på de svar som informanterna gav vid 
intervjutillfällena vilket gav de gemensamma nämnarna läroplan, tidsbrist och socialt samspel 
som vi sedan analyserade utefter vår teoriram. Samtidigt tittade vi på tidigare forskning och 
kopplar samman dessa med det vi utläste i den insamlade datan. Vi diskuterade betydelsen av 
dessa resultat och sökte genom detta förståelse för fenomenet genom den egna frågeställnigen. 
Det viktigaste under tolkningen är att bygga upp system av tolkningar med ett inre 
sammanhang som knyter an till forskningsobjektet. Illeris lärandeteori kopplade vi samman 
med resultatet av vår undersökning och försökte kritiskt granska resultaten av vår första 
tolkning. Under tiden vi tolkade det egna materialet ökade den egna förståelsen för fenomenet 
vilket även gav oss nya infallsvinklar att använda för fortsatt tolkning. Vi kan likna vårt eget 
lärande och utveckling vid den lärospiral Illeris (2007) beskriver. Lärande skapar nya 
förutsättningar för utökat lärande utifrån nya utgångslägen. Våra tolkningar utgör grunden för 
den diskussion som följer där vi presenterar egna reflektioner kring undersökningen. 

Validitet och reliabilitet 
Validitet menas med ”i vilken utsträckning vi verkligen undersöker det vi avser att 
undersöka” (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009, s. 112). För att få hög validitet ska man 
verkligen mäta det man avser att mäta. Vi har intervjuat grundskollärare för att få veta vad de 
tycker om deras möjligheter att ge varje elev den tid de behöver för lärande. Intervjuerna har 
en grund i de frågor vi arbetat fram. Informanterna är medvetna om syfte och frågeställning 
för vårt arbete och ansåg ämnet vara intressant och viktigt. Vi har en frågeställning som ringar 
in problemområdet vilken vi hela tiden har som bas vid intervju och efterarbete. I vissa fall 
kan vi se att intervjusvaren övergår i ett intresse för elevens uppfattning om sitt eget lärande. 
Vi uppmärksammade detta och lade inte någon större vikt vid detta i denna undersökning då 
undersökningen fokuserade på lärarnas upplevelser. 
 
Reliabiliteten i en undersökning beror på hur man utför den, dvs. mätsäkerhet. (Bjereld, 
Demker & Hinnfors, 2009). Våra informanter har en god spridning i antal arbetade år inom 
yrket och är anställda på olika arbetsplatser. Grundskollärarna har blivit intervjuade och det 
var viktigt att få deras egna åsikter om hur de uppfattar möjligheten att ge varje elev den tid 
de behöver för lärande. Genom att låta intervjuerna likna fria samtal kan informanten beskriva 
sina upplevelser utifrån sig själv. Informanterna ar med största sannolikhet inte talat med 
varandra om undersökningen och påverkar knappast varandras upplevelser eller åsikter. Våra 
tolkningar av det insamlade materialet görs med en medvetenhet kring de risker som finns att 
de påverkas av våra egna uppfattningar. Vi försöker aktivt undvika detta fenomen så lång det 
är möjligt men inser samtidigt svårigheterna i att helt undvika att färgas av dessa. 

Etiska ställningstaganden 
Forskningsetik berör frågor om de människor som deltar i undersökningar och hur de 
behandlas när de ställer upp som informanter eller försökspersoner. Trots vetenskapsrådets 
riktlinjer är det svårt att garantera total anonymitet för att ”Den principiella öppenheten i all 
offentlig verksamhet är lagfäst och förankrad i grundlag. Universitet och enskilda forskare 
kan därför inte på egen hand väga detta offentlighetsintresse mot andraintressen” 
(Vetenskapsrådet, 2011, s. 65). Enligt Vetenskapsrådet (2011) gäller grundprincipen att alla 
allmänna handlingar är offentliga. Sekretess kan begäras från den myndighet som förvarar 
materialet för att detta ska kunna lämnas ut. Men, en sekretessbestämmelse innehåller också 
en skaderekvisit som bestämmer i vilken omfattning sekretessen gäller. Tystnadsplikten 
hänger ihop med sekretess i den mening att det som är sekretessbelagt också omfattar 
tystnadsplikt. Skulle en forskare få reda på något som är anmälningsskyldigt måste det ske 
enligt Sveriges Rikes Lag. Anonymisering kan ske genom att man tar bort personuppgifter 
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och namn. Det kan även vara så att i en del undersökningar är det inte relevant vad 
informanterna heter utan det är deras svar som är intressanta för undersökningen och då kan 
forskaren utlova anonymitet. Helsingforsdeklarationen betonar konfidentialitet och att ”Every 
precaution must be taken to protect the privacy of the research subjects and the confidentiality 
of their personal information and to minimize the impact of the study on their physical, men-
tal and social integrity” (Vetenskapsrådet, God forskningssed, 2011, s. 69). Våra 
uppgiftslämnare har informerats om vårt program, undersökningens syfte och frågeställning 
samt erbjudits ta del av det färdiga materialet. Deltagandet var frivilligt och anonymt och 
informanterna var fria att inte svara på frågor de eventuellt inte ville kommentera. 
Anonymiteten garanteras på så sätt att inga namn återges i materialet utan varje informant 
beskrivs med ett eget nummer. Det inspelade materialet förstörs när uppsatsen är godkänd. 
 

Metoddiskussion 
Vi valde att ha våra intervjuer i form av fria samtal då vi ansåg att vi på detta vis hade störst 
möjlighet att få ut mest av informanternas egna upplevelser. Då vi sedan arbetade med det 
insamlade materialet upplevde vi att det var svårt att särskilja frågorna från varandra då 
samtalen ofta faller tillbaka inom samma område. Det var just i den situationen vi fick tänka 
på den hermeneutiska spiralen och göra ytterligare tolkningar av resultatet från en ny 
utgångspunkt. När man använder intervju som metod tar det mycket tid och tidsramen kan 
göra att man inte får in tillräckligt med material och tillförlitlig data till studien. Eftersom vi 
valde en hermeneutisk ansats utgörs svaren av våra egna tolkningar. Olika personer kan tolka 
samma intervju på olika sätt och det är en vanlig invändning mot intervjuanalyser (Kvale & 
Brinkman, 2009). Under arbetets gång har syfte och frågeställning ändrats på grund av den 
information våra informanter gav oss. Under arbetets gång blev det nödvändigt att ändra på 
det syfte och den frågeställning som beskrivs i bilagan. Delarna och helheten i arbetet växte 
fram och formades under tiden vi bearbetade och tolkade vårt material. 
  

Resultat 
Vi presenterar resultatet av den insamlade datan utifrån de intervjufrågor, (se bilaga) som vi 
ställde till informanterna. Vi presenterar resultatet i olika delavsnitt. 

Arbete  
Informanternas upplevelse av det egna arbetet visade något olika resultat. Generellt upplever 
informanterna att Lgr 11 är bra att arbeta efter. De menar att läroplanen är tydlig och att den 
innehåller klara riktlinjer. De upplever att de kan lägga upp sitt arbete relativt fritt även om de 
är styrda av de centrala målen. Eleverna kan i viss utsträckning vara med att planera och 
påverka undervisningen. Detta är en anledning till att de upplever att de i viss mån kan 
tillgodose olika elevers behov för att lärande ska ske. Informanterna upplever att det blivit 
enklare att tolka vad som ska vara med i undervisningen och mindre fokus på hur det ska 
göras, vilket bidrar till att undervisningen lättare kan anpassas efter gruppen eller individen. 
Flera av informanterna har jobbat på olika skolor och upplever att det är stor skillnad mellan 
olika skolor och hur ledningen ger stöttning i arbetet med Lgr 11. Informant 1 menar att en av 
hennes och skolans främsta uppgifter är att se till att eleverna trivs. Gör de det är mycket 
vunnet. Trivsel ger bra förutsättningar för lärande. 
 

I grundskolan är min uppgift att ge eleverna grunder för fortsatt lärande, få 
dem att se helheter i hur man räknar matte och skriver (Informant 1).  
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Det gäller att själv ha kunskap som lärare om vilka grunderna är för att kunna ge barnen rätt 
verktyg för att gå vidare. Informant 4 upplever att det är mycket baskunskaper som behövs, 
uppfostran kallar hon det. Informant 2 säger att man måste tänka om som lärare och 
ifrågasätta hur man jobbade tidigare. Det har blivit mer centrerat kring eleven och hon 
upplever att hon kan anpassa det mer efter eleven i dag. På så sätt finns bättre förutsättningar 
att skapa passande lärandesituationer för den enskilda eleven. Informanterna upplever att med 
Lgr 11 har det administrativa arbetet ökat och tar mer tid på grund av all dokumentation. 
Informant 4 säger att vid varje tema som hon gör behöver hon kolla det centrala innehållet, 
vad vill läroplanen, vilka är kunskapskraven för att därefter skriva en pedagogisk planering 
för ett ämne som kanske bara ska undervisas i två veckor, en sådan planering tar upp för 
mycket tid, vilket i slutänden leder till försämrade lärandesituationer.  

Tid 
Informanterna upplever att de saknar tid att ge eleverna bra förutsättningar för lärande. Istället 
inkräktar arbetet på deras lediga tid och det är på grund av all dokumentation som måste ske. 
Tiden de lägger extra på ett barn som behöver det är tid de avsatt för planering av 
undervisning. Flera informanter att de planerar undervisningen på sin fritid.  
 

Den tid jag lägger extra med ett barn som behöver det är den tid jag skulle lagt 
på att planera. Men planeringen blir ju då istället på fritiden (Informant 4). 

 
En anledning till tidsbristen är möten och administration. De pedagogiska planeringarna tar 
mycket tid och att skriva omdömen och ha utvecklingssamtal med föräldrar vid flera tillfällen 
är tidskrävande. Men det ändå är saker som måste göras för att följa upp varje elevs lärande 
och utveckling. Informanterna upplever även att de saknar tid att rätta elevernas uppgifter. 
Detta menar de är en mycket viktig uppgift för att kunna ha kontroll på elevernas 
kunskapsutveckling. I matematik går det fort när någon kommer efter och att det tar mycket 
tid att rätta till felinlärning. Det framkommer att en bortglömd grupp är elever som har lätt för 
sig i skolan. De ”lite kluriga ungarna” behöver extra motivation för att få utmaningar och 
känna motivation att vilja lära. Informanterna upplever också en viss oro över att 
neddragningar sker på skolorna och de hade hellre sett en ökning av personal. Då hade det 
kunnat finnas fler lärare i stora klasser. Informanterna är överens om tidsåtgången beror på 
hur klassen fungerar som grupp. Om gruppen har bra sammanhållning kan läraren lägga extra 
tid på en elev som behöver hjälp.  

Förtroende 
Informanterna anser att det är a och o att ha en god relation med sina elever. En bra relation 
gör att läraren kan motivera och inspirera eleverna. Det är viktigt att kunna skämta och gå ner 
till allvarsnivå när det behövs. Om man har en bra relation och barnen är snälla med varandra 
är det lätt att sätta stopp när det börjar gå åt fel håll. 
 

Om de har ett förtroende för mig i klassen så är det ju lättare att våga säga, våga prova 
eller chansa. Det är så viktigt att ha ett tryggt klassrum där man kan säga vad som helst 
utan att någon skrattar åt en (Informant 4).  

 
I de fall när klimatet i gruppen är hårt är det svårt att vända situationen och få 
uppmärksamheten tillbaka. Den egna drivkraften betyder oerhört mycket, för har man den så 
är mycket vunnet.  
 



16 
 

Som lärare är du själv ditt eget arbetsredskap! Du måste kunna vara lite 
teaterapa. Du kan inte gå in och vara ditt privata jag. Du måste faktiskt spela 
lite teater! (Informant 1) 

  
Känner man sina elever kan man lättare få upp ett intresse och en nyfikenhet för ämnet, vilket 
påverkar viljan att lära. Men det handlar också om vad ungarna tillåter varandra att göra. I 
vissa grupper är det ju fult att vara intresserad och bli kallad för plugghäst. I sådana fall är det 
mycket svårart att skapa goda lärandesituationer. Det är viktigt att ta sig den tid situationen 
kräver och många lärare är måna om att vårda relationerna. Gruppens sammanhållning 
bestämmer hur väl läraren lyckas och hur lång tid det tar. Eleverna blir måna om att göra sitt 
bästa om de tycker om sin lärare. Informanterna känner sig trygga i sin yrkesroll. 
Klassrumsmiljön bestämmer gruppens sammanhållning. Här spelar föräldrarna en stor roll i 
hur barnen fungerar i skolan. Det handlar om relationer och barnens bakgrund. Föräldrar och 
social bakgrund avgör hur arbetet i skolan fungerar. Viljan och därmed möjligheten att lära 
påverkas oerhört mycket av dessa faktorer. Många barn saknar respekt för vuxna och lärarens 
personlighet är viktig för hur samspelet med elevgruppen fungerar. Unga och 
nyutexaminerade lärare kan ha större problem att skapa en god lärande miljö. Detta kan bero 
på en kombination av för lite praktisk erfarenhet och dåligt självförtroende.  Barnen i dagens 
samhälle har förändrats på grund av att de är så kallade institutionsbarn som har blivit 
uppfostrade på institutioner. De är ofta duktiga på den sociala biten men blir rastlösa. 
Motivationen att lära är svårare att plocka fram och hålla vid liv. Barnen är mer kaxiga i dag 
än de vågade vara förr i tiden, men de är också mer vilsna idag. Den enskilda eleven står 
sällan till svars för något den gjort, utan det är gruppens fel. Det är lätt att skapa goda 
lärandesituationer i små skolor och se till varje elevs behov för att lärande ska ske. 
 

Resultatsammanfattning  
Det är generellt positivt att arbeta utifrån Lgr 11 eftersom läroplanen är tydlig med riktlinjer 
och centrala mål. Detta ger förutsättningar att skapa goda lärandesituationer. Samtidigt 
upplever informanterna att arbetstiden inte räcker till för arbetet med den dokumentation som 
Lgr 11 innebär. Detta får följder för planering och uppföljning av undervisningen, vilket i sin 
tur leder till att lärarna upplever det svårt att tillgodose elevernas behov. För att hinna med 
arbetet tar lärarna tid av den egna fritiden. Likaså upplever informanterna att de önskat mer 
tid att sätta sig in i och tolka den nya läroplanen. Något de upplever skulle ge bättre 
förutsättningar att kunna skapa fler och bättre lärtillfällen. Att ha en förtroendefull relation 
med elever och deras föräldrar har betydelse för att motivera och inspirera eleverna. 
Föräldrarnas inställning, gruppkonstellation och arbetsklimat avgör hur relationen med läraren 
utvecklar sig. En god och förtrolig relation ökar förutsättningarna för att vilja lära. Lärarens 
personlighet och erfarenhet påverkar också elevernas möjlighet till lärande. 
  

Tolkning 

Läroplan 
Informanterna upplever arbetet utifrån läroplan Lgr 11 på liknande sätt. De upplever att 
läroplanen fungerar när det gäller undervisningen. Informanterna upplever att de kan arbeta 
relativt fritt och effektivt. Samtidigt kan eleverna påverka hur undervisningen ser ut. I 
samspelsprocessen (Illeris, 2007) mellan lärare och elever kan lärande ske på olika sätt, bl a. 
perception, förmedling, upplevelse, imitation, verksamhet och deltagande. Lärandets 
samspelsdimension handlar om handling, kommunikation och samarbete (Illeris, 2007) och 
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det går att se kopplingen mellan Lgr 11, lärare och elev. Läraren kan efter Lgr 11 planera sitt 
arbete relativt fritt för att sedan ha en kommunikation med eleverna för att integrera deras 
tankar om hur undervisningen ska läggas upp på ett roligt sätt som även blir intressant för 
eleverna. Detta kan få eleverna att känna sig delaktiga i undervisningen och det uppstår 
samarbete mellan lärare och elev. Det bör finnas möjlighet att i enlighet med riktlinjerna i Lgr 
11 anpassa undervisningen så lärande sker för varje elev.  
 
Informanterna upplever dokumentationskravet negativt, bl a. för att tillgodose nämnda 
samspelsformer. Möjligheten att sätta sig in i den nya läroplanen är en avgörande faktor ifall 
informanterna upplever att Lgr 11 är bra att arbeta mot. Dokumentation är ett tidskrävande 
sätt att arbeta och många informanter upplever att denna del av Lgr 11 negativt. Lärandets 
innehållsdimension omfattar kunskap, förståelse och färdigheter (Illeris, 2007). Om 
informanter hade haft mer tid att sätta sig in i läroplanen hade detta kunnat utveckla 
informanternas insikt, förståelse och kapacitet inför den nya läroplanen och hur de ska hantera 
den. Som Illeris (2007, s. 43) säger ”träna upp vårt bemästrande av färdigheter och 
förhållningssätt som gör det möjligt för oss att hantera livets praktiska utmaningar”. 
Informanterna upplever att det är skillnad mellan hur fria de är att variera undervisningen. 
Detta kopplar vi till Illeris påstående att de förhållanden som bestämmer samspelsprocessen i 
grunden är av mellanmänsklig och samhällelig karaktär. Det är stora skillnader mellan hur 
skolornas lärandemöjligheter ser ut. Samspelsprocessen fungerar enligt Illeris tillsammans 
med tillägnelseprocessen. Detta betyder att de nya impulserna, exempelvis från IT, knyts 
samman med resultat av tidigare lärande. Individernas lärande skiftar på grund av 
erfarenheter, bakgrund och lärarens förutsättningar att undervisa efter den nya läroplanen. 
  

Tidsbrist 
På grund av den dokumentation som ska ske enligt Lgr 11 upplevde informanterna att deras 
arbetstid inte räcker till för att ge varje elev möjlighet till lärande. De får ofta använda fritiden 
till att planera sitt arbete. Lärarens motivation och vilja att undervisa eleverna är hög. Enligt 
Illeris (2007) är motivation och vilja viktigt i drivkraftsdimensionen som handlar om den 
mentala energi som lärandet kräver. Den dokumentation som informanterna talar om är bland 
annat pedagogisk planering, skriva omdömen till utvecklingssamtal och att det ska antecknas 
efter varje lektion om varje elevs deltagande i undervisningen. Upplevelsen av tid till möten 
med eleverna hänger en del på hur klassen fungerar som grupp. Är det en bra sammanhållning 
i klassen då är det enkelt lägga tid på någon elev. Samarbete och kommunikation mellan 
eleverna ger läraren möjlighet att lägga tid på elever med extra behov. Samspelsdimensionen 
bidrar till individens socialitet genom att eleverna samarbetar och kommunicerar med 
varandra (Illeris, 2007). Flera lärare särskilt i stora skolor underlättar då elevernas 
studieresultat skulle bli bättre om man avsatte större resurser för området. Illeris (2007) 
lärandedimensioner jämställs här för att samtliga har betydelse för alla former av lärande.  

Socialt samspel 
Det är viktigt för informanterna att ha bra relationer till sina elever för då blir det lättare att 
inspirera och motivera. Bra relationer skapar drivkraft (Illeris, 2007). I tillägnelseprocessen 
finns drivkraftsdimensionen där motivation, vilja och känslor är nyckeln till lärande. Men 
även innehållsdimensionen med sina nyckelord kunskap, förståelse och färdigheter är viktig 
för tillägnelseprocessen. Denna process hänger ihop med lärandets samspelsprocess och 
samspelsdimension där ord till lärande förknippas med handling, kommunikation och 
samarbete (Illeris, 2007). När dessa två processer med de tre dimensionerna får jobba 
tillsammans kan man se att både lärare och elever lär. I vår undersökning kan man tydligt se 
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att läraren starkt påverkar elevens motivation, vilja och känsla för att lära. Denna påverkan 
kopplar vi med handling, kommunikation och samarbete mellan lärare och elever. I de fall 
läraren inte lyckas påverka elevens motivation, vilja och känsla, kopplar vi detta med brister i 
kunskap, förståelse och färdigheter. Läraren som lyssnar på och känner med sina elever, för 
att sedan motivera eleverna att hitta kunskap och förståelse och få eleverna samarbeta med 
varandra för öka sina egna färdigheter och det sociala samspelet mellan eleverna ökar. 
Samtidigt som eleverna hittar den kunskap de behöver, behöver läraren hitta sin egen 
drivkraft i arbetet genom att öka sin egen kunskap genom mer kunskap, öka sin färdighet och 
förståelse för att inspirera och motivera eleverna till lärande. Informanterna upplever att det är 
viktigt att gruppen som klassen utgör är trygg och det är viktigt att gruppen tillåter sig ha en 
god relation med läraren. Med en god relation menade informanterna att relationen mellan 
lärare och elever är förtroendefull och att de respekterar varandra. Illeris (2007) menar att allt 
lärande involverar alla tre dimensionerna samt att lärandet alltid äger rum inom ramen för ett 
yttre samhälleligt sammanhang, vilket i sin tur har betydelse för läromöjligheterna. Vidare 
menar Illeris att drivkraftsdimensionen där motivation, vilja och känslor finns är nyckeln till 
lärande. Dessa faktorer är en förutsättning för att lärande skall kunna ske. Det framgår även i 
denna undersökning att drivkraftsdimensionen har en ledande position före de andra två. 
Lärarens förmåga att kunna motivera eleverna till att vilja lära är av största betydelse för 
lärandesituationen. 
Till drivkraftsdimensionen räknas även attityder in vilka som är i hög grad involverade vid 
lärande enligt Illeris (2007). Är elevers attityder bra gentemot varandra och mot läraren gör att 
läraren får en grupp som är trygg i sig och där alla vågar delta i olika sammanhang i 
undervisningen Relationerna i gruppen och till läraren påverkas ofta av bakgrund, kultur och 
samhällssituation. Om eleven upplever sitt lärande som ett tvång påverkar detta både 
läroprocessen och läroresultatet (Illeris, 2007). Det eleven lär sig färgas av karaktären hos det 
psykiska engagemanget. Om engagemanget till exempel upplevs som lustbetonat eller som en 
irriterande nödvändighet ger det två helt olika resultat i lärandeprocessen enligt Illeris (2007). 
Detta kan vi även relatera till samspelsprocessen som beskriver den lärandes förmåga att 
engagera sig och fungera i olika former av sociala samspel mellan människor.     

Diskussion 
Den här undersökningen visar att grundskollärarna generellt upplever att Lgr 11 är ett bra 
instrument att arbeta efter. De centrala läromålen visar vad varje elev ska kunna efter 
avslutade årskurser. Läroplanen visar däremot inte hur målen ska nås, vilket vi kan se som en 
styrka då lärandeprocessen ser olika ut hos varje individ. Detta borde ge lärarna möjlighet att 
utforma undervisningen efter enskilda elevers behov. Men lärarna känner sig inte tillräckligt 
insatta i den nya läroplanen för att kunna variera undervisningen som de själva önskar. Den 
tidigare forskningen visar att det är med utgångspunkt från de statliga styrdokumenten som 
lärarna ska planera och genomföra en utbildning som slutligen synliggörs i enskilda elevers 
resultat- och måluppfyllelse (Gadler, 2011). Informanterna upplever tidsbrist som en 
anledning till att inte kunna sätta sig in i läroplanen eller planera undervisningen så mycket 
som de själva önskar. Detta är alltså en anledning till att lärarna upplever begränsade 
möjligheter. Det saknar betydelse för elevernas lärande om man byter eller förnya läroplanen. 
Däremot har det stor betydelse för studieprestationerna om läraren kan klargöra mål och 
upprätthålla tydlighet i handledning och bedömning (Håkansson, 2011). Om läraren upplever 
tidspress och stress är det troligt att detta förhållande resulterar i nedslående resultat. Vi 
reflekterar om den sammantagna effekten av den nya läroplanen kan bli den motsatta.  
 
Meningen med dokumentationskravet i Lgr 11 är att den ska användas som ett hjälpmedel. 
Med hjälp av dokumentationen är det en rimlig tanke att i efterhand kunna använda den för att 
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gå in och studera inom vilka områden eventuella förändringar behövs göras i undervisningen. 
Vi förstår även tanken med att låta lärarna utföra dokumentationen. De både bedriver 
undervisningen och har störst kännedom om eleverna. I likhet med resultaten i tidigare 
undersökningar, upplever våra informanter stress över att inte hinna med arbetsuppgifterna 
under sin arbetstid. Informanterna upplever en oro för de neddragningarna av personal. Bra 
lärande förutsätter positiv motivation och personligt engagemang från elev och lärare. I delen 
om tidigare forskning presenteras att läraren som person är en av de viktigaste faktorerna för 
elevens studieresultat (Håkansson, 2011). Samma påstående finns i Illeris (2007) teori där 
samspelsdimensionen visar lärarens betydelse för elevens motivation och drivkraft att vilja 
lära. Vi anser att det är rimligt att tänka sig att lärarens förmåga att motivera och inspirera 
eleverna minskar då upplevelserna av stress ökar. Till drivkraftsdimensionen vilken 
sammankopplas med samspelsdimensionen räknas motivation, vilja och attityder. Kopplingen 
till Hatties forskning visar att lärarens förmåga att engagera eleverna i undervisningen har stor 
betydelse för intresset att lära (Håkansson, 2011). Lärarna i denna studie lägger sin fritid på 
att utföra de arbetsuppgifter som är viktiga för elevernas lärande.  
 
Relationen mellan lärare och elev samt även relationen mellan lärare och förälder påverkar 
elevens vilja och motivation att lära. Föräldrarnas bakgrund och uppfattning om skolan bidrar 
till vilken relation de har/vill ha till läraren. Om förälderns relation med läraren är god finns 
det goda förutsättningar. Elevernas uppförande har förändrats genom åren. Man använder idag 
begreppet institutionsbarn om de elever som går i grundskolan. De är sociala men även 
rastlösa. Detta ställer enligt höga krav på lärarna, bl a. att leverera intressant och inspirerande 
undervisning. Elevernas drivkraft kan påverkas av den samhällssituation de lever i. 
Samhällsandan återspeglas såväl i klimatet i klassrummet som i den egna motivationen att 
lära. Lärarna måste vara aktivt och passionerat engagerade i undervisning och lärande. Likaså 
måste de vara medvetna om hur de skapar meningsfulla upplevelser för varje elev (Hattie, 
2011). I en väl fungerande relation visar man respekt för varandra, men barn i dag saknar 
respekt för vuxna. En av lärarens uppgifter är att skap ett bra klimat i klassrummet, Hatties 
forskning visar att studiero har mycket god påverkan på studieprestationerna (Håkansson, 
2011). Förutsättningarna att lyckas skapa ett bra studieklimat beror på lärarens personlighet, 
erfarenhet samt gruppens bakgrund och konstellation. När man jobbar som lärare är man sitt 
egna arbetsredskap. För att kunna motivera och inspirera sina elever krävs det att man själv är 
lite av en teaterapa.  
 
För att ha de största möjligheterna för att skapa lärande hos varje individ måste följaktligen 
läraren känna engagemang för arbetet. Läraryrket är något av ett kall eller en inre drivkraft. 
Lärarna upplever det svårt att skapa möjligheter för lärande, men ändå upplever de framgång 
med att fånga upp elever så att lärande sker. Lärarna upplever att deras arbetstid inte räcker 
till för att ge eleverna möjlighet till lärande. För att kunna ge eleverna den möjligheten tar 
lärarna tid från sin fritid för att lärandemöjligheterna för eleverna ska bli större. Det är 
intressant att flera informanter påpekar att de elever som har lite lättare för sig är en 
bortglömd grupp. Dessa elever behöver stöttning och utmaningar för att behålla 
studiemotivationen. Vår undersökning visar att det till stor del är dem som får stå tillbaka då 
tid eller resurser inte räcker till alla. Utfallet att lärarna tar den egna fritiden för att eleverna 
ska ges en möjlighet till lärande kan i slutänden leda till att sjukskrivningar ökar eller att 
lärare väljer att byta yrke. Läraryrket har i Sverige ingen hög status idag och allt färre väljer 
att utbilda sig till lärare. Detta kan i sin tur få följden att kunskapsnivån i vårt samhälle 
minskar. Vår undersökning visar på att lärare upplever att Lgr 11:s riktlinjer om 
dokumentation äter upp den tid som de hellre hade lagt på sina elevers lärande. Med detta 
anser vi att vi fått svar på frågeställningen för undersökningen vilket visar att den följt 
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problemformulering och syfte.  Denna undersökning tillsammans med övrig forskning och 
undersökningar om problemområdet kan bli en uppmaning till regering och skolminister att 
lyfta frågan om lärarnas arbetssituation. Visionerna om att skapa viljan till ett livslångt 
lärande kan stanna vid att vara just en vision om man inte ser till dem som sitter inne med 
verktygen att skapa viljan. 
 

Förslag till fortsatt forskning 
Resultatet visar att grundskollärare upplever Lgr 11 positiv att arbeta efter. Men arbetstiden är 
för knapp för att ge alla elever den hjälp de behöver. En naturlig uppföljning av detta arbete 
kan vara att undersöka hur eleverna upplever sin situation. Det hade varit intressant att 
jämföra om elevernas uppfattning stämmer med lärarnas. Hur ser eleverna på sina möjligheter 
till att få den hjälp de behöver? Upplever eleverna liknande tidsbrist? Man skulle kunna 
relatera den fortsatta forskningen till Hatties resultat. De visar att elevernas studieprestationer 
knappast påverkas av förändringar i läroplanerna. Kanske skulle sådan forskning ge ökad 
insikt om frågor kring lärartäthet med mera.   
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Bilaga 
Undersökning i C-uppsats VT-13 
Under sista delen av vårterminen 13 skriver vi vår C-uppsats i ämnet pedagogik för att 
därefter få vår kandidatexamen. Programmet vi går är ett samhällsvetenskapligt program på 
BTH och Har underrubriken lärande, utveckling, kommunikation. Ämnet för vår C-uppsats är 
hur lärare i grundskolan upplever sin arbetssituation med tanke på den nya läroplanen 
Lgr11. Med oss har vi även resultatet av undersökningar som nyligen gjorts av Lärarnas 
Riksförbund och TCO vilka visar att lärare till stor utsträckning upplever hög stress i sin 
arbetssituation. Syftet med vår undersökning är att få en förståelse för hur grundskolelärare 
upplever sina möjligheter att ge varje elev den tid de behöver för att ett lärande ska ske. 
Frågeställningen kan komma att vara: Hur upplever grundskolelärare sina möjligheter till att 
skapa ett lärande för varje elev utifrån den aktuella läroplanen Lgr 11. Deltagandet kommer 
att vara helt anonymt och inga namn eller personuppgifter kommer att redovisas i uppsatsen. 
Intervjun kommer att spelas in för att underlätta vårt arbete men raderas så fort uppsatsen är 
godkänd och bedömd. Ingen annan än författarna till uppsatsen kommer att ta del av det 
inspelade materialet. Som deltagande i undersökningen erbjuds du en kopia av den färdiga 
uppsatsen. 
  
Frågor 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
Hur upplever du ditt uppdrag som lärare i relation till Läroplanen Lgr11? 
 
Hur upplever du dina möjligheter att kunna lägga den tid du behöver på varje elev för att ett 
lärande ska ske? 
  
Upplever du att du kan utföra ditt arbete på det sätt som du själv önskar? 
Utveckla 
 
Om du tidigare arbetat med Lpo 94. Upplever du att det är några skillnader mellan Lpo 94 och 
Lgr11?  Hur påverkar detta i så fall ditt arbete? 
 
Hur upplever du ditt uppdrag som lärare i relation till arbetstiden? 
 
Upplever du att du har möjlighet att bygga förtroendefulla relationer med dina elever? Beskriv 
hur arbetet med detta kan gå till, eller varför du inte har möjlighet att göra detta. 
 
Känner du dig trygg i din roll som lärare att kunna skapa en god lärande miljö i ditt klassrum? 
Utveckla. 
 
Vi tackar för Ert intresse och deltagande i vår undersökning och ber samtidigt om att få 
återkomma om vi upplever några oklarheter i materialet eller om vi eventuellt behöver 
komplettera någon fråga för ett förtydligande. 
 
Gunilla Kindstrand & Hanna Johansson 
  


