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Sammanfattning 
Lärande är ett komplext begrepp som påverkas av många faktorer. I boken ”Visible Learning” 
presenterades en sammanställning av 50 000 forskningsartiklar med fokus på faktorer som har 
positiv och negativ verkan på elevers prestationer (Hattie 2009). Det undersöktes 138 faktorer 
som rangordnades efter effekten som de hade på elevers prestationer (Bilaga 1). Illeris (2007) 
anser att vårt kulturella och samhälleliga arv påverkar sättet som vi organiserar 
undervisningen på, vilket försvårar direkt applicering av Hatties (2009) resultat på svenska 
skolor. Anledningen till att studien genomfördes var förhoppning om att få en översikt över 
faktorer som enligt elevers upplevelse påverkar elevers lärande under svenska förhållanden 
samt för att få en indikation på hur de gör det. Studiens syfte var att undersöka den påverkan 
som några faktorer inom kategorierna: undervisningen, läraren, skolan, eleven och hemmet 
har på elevernas lärande vid teknik- och ekonomiprogrammet utifrån elevernas upplevelse. 
Studiens frågeställningar är: vilka faktorer som enligt eleverna på teknik- och 
ekonomiprogrammet påverkar elevernas lärande, finns det några skillnader i uppfattningar om 
faktorer som påverkar elevernas lärande mellan de två undersökta elevgrupperna och i så fall 
vilka skillnader och vilka likheter och skillnader finns mellan resultatet i denna och Hatties 
studie? Som metodiskt angreppssätt användes fokuserade gruppintervjuer. Enligt Morgan är 
fokusgrupper en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne 
som bestäms av forskaren (Wibeck 2000). Trots det att studiens intention inte var att mäta i 
vilken omfattning de undersökta faktorerna påverkar elevernas lärande lyfte eleverna fram 
vikten av tre av dessa faktorer framför de andra.  De faktorerna är lärare, uppförande i 
klassrummet/studiero och undervisningsstrategier. Studiens resultat överensstämmer till stor 
del med Hattis (2009) resultat men det finns också några intressanta skillnader.  
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1.	  Inledning	  

För inte länge sedan trodde vi att den kunskap vi tillägnat oss i skolan skulle räcka väl för 
resten av livet. Eleverna i skolan lärde sig mängder av fakta som skulle förbereda dem för 
livet och verksamhet i ett samhälle präglat av industriell revolution. Lärare hade en 
auktoritativ roll som inte ifrågasattes och undervisningen baserades på katederundervisning. I 
det moderna tjänste- och kunskapssamhället är det dock inte tillräckligt. Lärande idag handlar 
om att förbereda eleverna för en mer komplex och oförutsägbar framtid i ett högteknologiskt, 
mångkulturellt och snabbt växande kunskapssamhälle. Elever är inte längre 
kunskapsmottagare utan kunskapssökare och lärare är inte längre kunskapsförmedlare utan 
handledare. Villkor för lärande fick en ny form (Ellmin 2011). 

Internationella kunskapsmätningar visar gång på gång att svenska elevers kunskaper blivit allt 
sämre sedan mitten av 1990-talet (Skolverket 2009c). Nedgången är tydligast i matematik och 
naturvetenskapliga ämnen men även i läsförståelse. Under samma tidsperiod har Sverige 
genomfört ett flertal skolreformer och det svenska samhället har genomgått en rad 
förändringar. Dessa förändringar har påverkat både undervisningsvillkor för lärare och 
lärandevillkor för elever. En central fråga som forskare försöker besvara än idag är om det 
finns något kausalt samband mellan dessa förändringar och elevernas försämrade 
studieresultat. 

Den nya zeeländske utbildningsforskare John Hattie presenterade år 2009, ”Visible Learning” 
(Hattie 2009), en sammanställning av 50 000 forskningsartiklar som handlar om faktorer med 
positiv och negativ påverkan på elevers prestation. 138 faktorer som påverkar elevers lärande 
rangordnades efter dess effektstorlek (Bilaga 1). Alltsedan utgivningen har ”Visible Learning” 
(Hattie 2009) använts som referens i olika skolsammanhang (Skolverket 2009a). Hatties 
(2009) studie genomfördes i engelskspråkiga länder, framför allt USA, Australien, Nya 
Zeeland och Storbritannien, länder med en lärandekultur som skiljer sig från den 
lärandekulturen som vi har i Sverige. Det sätt som vi ser på lärande och det sätt som vi 
organiserar undervisning på är en konsekvens av vårt kulturella och samhälleliga arv, anser 
Illeris (2007). Därför vore det intressant att undersöka vilken effekt på elevers lärande i 
Sverige har några av de faktorerna som i Hattis (2009) studie visat sig som kraftfulla.  

Lärande är ett komplext begrepp som påverkas av många faktorer. De flesta av dessa faktorer 
interagerar med varandra vilket gör att det är svårt att urskilja den verkan som en enskild 
faktor har. Om man frågar elever, som har tolv års skolerfarenhet, om vad de tycker påverkar 
deras lärande ökar sannolikheten för att man kan få ett mer nyanserat svar på den frågan. När 
man genomför marknadsundersökningar frågar man oftast kunder om deras uppfattningar om 
produkter, tjänster och dylikt. När det gäller skolundersökningar däremot är det sällan man 
frågar elever vad de anser påverkar det goda lärandet, vilket ytterligare tyder på att mer 
forskning med elevperspektiv på lärandet behövs (Ellmin 2011). 

Anledningen till att studien genomförs är strävan till att få en översikt över faktorer som enligt 
elevers upplevelse påverkar elevers lärande under svenska förhållanden samt för att få en 
indikation på hur de gör det. Studiens intention är inte att testa någon hypotes eller att mäta i 
vilken omfattning de undersökta faktorerna påverkar elevernas lärande. 
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2.	  Syfte	  

Syftet med studien är att undersöka den påverkan som några faktorer inom kategorierna: 
undervisningen, läraren, skolan, eleven och hemmet har på elevernas lärande vid teknik- och 
ekonomiprogrammet utifrån elevernas upplevelse. Studiens tyngdpunkt kretsar kring följande 
frågor: 

-‐ Vilka faktorer påverkar elevers lärande enligt eleverna som ingår i studien?  
 

-‐ Finns det några skillnader i uppfattningar om faktorer som påverkar elevernas lärande 
mellan de två undersökta elevgrupperna och i så fall vilka skillnader? 

 
-‐ Vilka likheter och skillnader finns mellan resultatet i denna och Hatties studie? 

 

3.	  Bakgrund	  

I det här avsnittet presenteras en internationell och en nationell forskningsöversikt över 
faktorer som påverkar elevers lärande. I första delen ”Forskning om lärandets villkor” 
sammanfattas Hatties (2009) internationella studie medan i andra delen ”Vad påverkar 
resultaten i svensk skola?” sammanfattas Skolverkets (2009a) kunskapsöversikt om 
betydelsen av olika faktorer i svensk grundskola. 

Forskning	  om	  lärandets	  villkor	  	  
Den nya zeeländske utbildningsforskare John Hattie presenterade i boken Visible Learning 
(Hattie 2009) en sammanställning av 50 000 forskningsartiklar i vilka undersöktes hur olika 
faktorer påverkar elevers studieprestation. I denna effektforskning analyserades sammanlagt 
138 faktorer indelade i sex huvudkategorier: eleven, skolan, hemmet, läraren, 
läroplanen/utvecklingsprogram och undervisningen. Studierna var baserade på kvantitativa 
metoder där elevprestationer inom olika ämnesområden mättes upp med prov och där 
skattningsformulär eller enkäter användes för att mäta elevers upplevelser av skola och 
undervisning.  
För att illustrera kraften hos var och en av de 138 undersökta faktorerna beräknade Hattie 
(2009) faktorernas effektstorlekar (d) på följande sätt: 

 

Effektstorlek  (d) =
Medelvärdet   efter  påverkan −Medelvärdet  (före  påverkan)

Spridning  (standardavvikelse)  

 

Med medelvärdet före påverkan menas exempelvis att man mäter elevernas prestation innan 
man infört någon form av förändring i undervisningen. Med medelvärdet efter påverkan 
menas att man mäter prestation hos samma elevgrupp efter förändringen och efter en viss tid. 
Mer information om hur man beräknar standardavvikelse finns på: http://standard-
deviation.appspot.com.  
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Under analysen av det insamlade materialet upptäckte Hattie (2009) att drygt 95 procent av 
alla effektstorlekar i utbildningen gav positiv effekt om man som utgångsläge valde 
effektstorlek noll, det vill säga att 𝑑 = 0. Nästan vilken faktor som helst kan i så fall påstås 
göra skillnad för elevers lärande. Det kan tolkas som att elevers prestation förbättras oavsett 
insatserna och att vi inte behöver förändra någonting i vår utbildning.  

Databaserna Pirls (Progress in International Reading Literacy Study), Pisa (Program for 
International Student Assessment), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 
Study), NAEP (National Assessment of Educational Progress), Naplan (National Assessment 
Program – Literacy and Numeracy) visar enligt Hattie (2009) att ett års skolgång förväntas ge 
framsteg motsvarande en genomsnittlig effektstorlek på 𝑑 = 0,40. För två år bör den 
genomsnittliga effektstorleken vara 0,80 och för tre år 1,20. Med andra ord, ett års 
undervisning utan några extra insatser skulle öka elevens studieresultat motsvarande 
effektstorlek 𝑑 = 0,40. 

Sammanställningen av alla effektstorlekar som ingick i Hatties (2009) studier visade att 
effektstorlekarna var normalfördelade kring den genomsnittliga effektstorleken på 𝑑 = 0,40. 
Med andra ord fanns det lika många påverkansfaktorer med effektstorlek större än 0,40 som 
påverkansfaktorer med effektstorlek mindre är 0,40. Detta värde 𝑑 = 0,40 använde Hattie 
(2009) som ett riktvärde där 𝑑 < 0,20 innebar liten påverkan, 0,30 < 𝑑 < 0,60 medelstor 
påverkan och 𝑑 > 0,60 stor påverkan på elevs studieresultat. I tabell 1 presenteras 
medeleffekten för var och en av de sex huvudkategorierna.  

 

 

  

 

 

 

 
Varje kategori innehåller en rad undersökta faktorer med stora variationer i effektstorlek. 
Nedan presenteras några av dessa faktorer ordnade i respektive kategorin (se även Bilaga 1). 

UNDERVISNINGEN: tillhandahållande av formativ bedömning (d   =   0,90)   är den faktor 
som inom denna kategori har störst påverkan på elevprestationer. Med formativ bedömning 
menas olika typer av återkopplingar som i samband med bedömningstillfälle ska driva 
lärandet framåt. Återkoppling på prestationer (d  =  0,73)  syftar framför allt på återkoppling 
från eleven till läraren och används av lärare för att anpassa undervisningen. Enligt Hattie 
(2009) bör återkopplingen utgå ifrån tre nyckelfrågor: Vart är jag på väg? Hur går det för 
mig? Vad är nästa steg? Dessa frågor bör ställas av både lärare och elever. 
Undervisningsstrategier (d   =   0,60)   innebär att lärare använder olika metoder i 
undervisningen för att stödja elevers lärande. Att använda konkreta exempel (d   =   0,57)   i 
undervisningen hjälper till att flytta fokus från det rätta svaret till själva innehållet. 
Kamrathandledning (d  =  0,55)  är en faktor som gynnar både de som är handledare och de 
som blir handledda. Bland påverkansfaktorer med måttliga effekter hamnar effektiv lärandetid 

KATEGORI EFFEKTSTORLEK (d) 
Läraren 0,49 
Läroplaner 0,45 
Undervisning 0,44 
Eleven 0,40 
Hemmet 0,31 
Skolan 0,23 
Medelvärde 0,40 

TABELL 1: Medeleffekten för kategorier som påverkar  
                     elevers studieresultat (Hattie, 2012). 
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för eleverna (d  =  0,38). Hattie (2009) anser att eleverna är aktiva 40 procent av lektionstiden. 
Av den tiden är ännu mindre tid produktiv för deras lärande. Att bara utöka undervisningstid 
räcker inte som en åtgärd för att förbättra elevers studieresultat. Hatties (2009) analys visar att 
återkommande prov (d  =  0,34)  förbättrar elevers studieprestationer till en viss gräns. Att öka 
antal prov över den gränsen leder till försämring. Induktiv (upptäckande) undervisning (d  =  
0,33)  där elever upptäcker delar av innehållet i ett ämne för att sedan bygga upp en helhet 
påverkar inte studieprestation mer än deduktiv undervisning som utgår från helheten. Effekten 
av hemläxor (d  =   0,29)   är svag positiv och är beroende av andra faktorer så som elevers 
ålder. För att läxor ska bidra till elevers lärande måste lärare vara aktivt involverad i dem. 
Hatties (2009) sammanfattning kring kategori undervisning är att all undervisning inte är 
effektiv. För att undervisningen ska vara effektiv krävs elevernas engagemang i lärprocessen. 

LÄRAREN: lärares tydlighet i undervisningen (d  =  0,88)   är en påverkansfaktor med stor 
effekt på elevers prestation. Här syftar man framför allt på lärares skicklighet i att förklara, 
exemplifiera, handleda och bedöma elevernas lärande. Att respektera, uppmärksamma och 
lyssna på elever samt känna empati skapar trygghet i undervisningssituationer vilket leder till 
bättre studieresultat. Den här faktorn kallar Hattie (2009) förtroendefulla relationer (d   =  
0,72). Med undervisningskvalitet (d   =   0,44) anves lärares passion för undervisning och 
lärande, hur lärare uppmanar och uppmuntrar elever samt har stora förväntningar på elevers 
prestationer. Lärares ämneskunskaper (d  =  0,09)  visar sig i Hatties studie vara en faktor med 
försumbar effekt på elevers studieprestation. Hatties (2009) förklaring är att lärare har 
generellt bättre ämneskunskaper i relation till eleverna så att lärares ämneskunskap som en 
isolerad faktor är inte så avgörande när det gäller elevers studieprestationer. 
Sammanfattningsvis påstår Hattie (2009) att lärare som känner passion för sina ämnen, som 
skapar bra relationer till eleverna, som använder varierande strategier och engagerar sig i 
elevers lärande är en nyckel för elevers framgång. 

SKOLAN: de mest kraftfulla faktorerna inom kategori ”skolan” kan enligt Hattie (2009) 
relateras till klimatet i klassrummet. Uppförande i klassrummet/studiero (d  =  0,80) är en av 
de faktorer som har stor effekt på elevers studieresultat. Både elevers engagemang och deras 
studieprestation påverkas positivt av en lärare med förmåga att reducera störningsmoment i 
klassrummet. Denna faktor kallar Hattie (2009) ledarskap i klassrummet (d   =   0,52).  
Kamratpåverkan (d   =   0,53) i form av vänskap, känslomässigt stöd, hjälp, handledning, 
återkoppling osv. anses vara en faktor som positivt påverkar studieprestation. Hattie (2009) 
anser att brist på den här påverkan kan leda till ett bristande engagemang och därmed en 
sämre elevprestation. Lärande i små grupper inom klassen   (d  =   0,49)   vid de tillfällen då 
elever löser någon uppgift ger också goda resultat på studieprestationer. Optimal skolstorlek 
(d  =  0,43)  varierar beroende på om elever kommer från hem med gynnsamma förutsättningar 
eller inte och anses i genomsnitt vara runt 800 elever. När det gäller skolans ekonomiska 
resurser (d  =  0,52) anser Hattie (2009) att mängden pengar inte är lika viktig som hur de 
pengarna används. Effekter av minskningen av klasstorlek (d   =   0,20) kan vara 
arbetsrelaterade både för lärare och för elever, vilket kan indirekt (eller inte) påverka 
studieprestationer för eleverna. En till slutsats är att man inte rekommenderar en ökning av 
klasstorleken. Gruppering inom klassen (d  =   0,16) har knappt någon inverkan på elevers 
studieprestation. Grupperingen i detta sammanhang anser två typer av gruppering: indelning 
utifrån elevernas prestationsförmåga och spontan gruppering för speciella uppgifter. 
Sammanfattningsvis anser Hattie (2009) att man lägger alltför stor fokus på att förklara 
elevers framgångar utifrån skolans strukturella skillnader så som skillnader i skolstorlek, 
klasstorlek, utbildningsprogram med mera. Han påstår att ”om vi har två elever med ungefär 
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samma studieförutsättningar spelar det inte så stor roll i vilken skola de går, men det spelar 
roll vilken lärare de har”. 

ELEVEN: den påverkningsfaktor med störst effektstorlek inom kategorin ”eleven” är 
självskattning (d  =   1,44). Med självskattning menas att elever har god kännedom om sin 
prestationsförmåga i förhållande till målen. Enligt Hattie (2009) kan självskattning samtidigt 
ha en negativ effekt om elevernas egna förväntningar börjar styra nivån på skolprestationerna. 
En positiv attityd till skolarbete kan leda till bättre engagemang (d   =   0,48) och ökad 
studieprestation. Hattie (2009) skriver att flera studier visar att ett stort antal elever är fysisk 
närvarande men mentalt frånvarande i klassrummet. Elevernas motivation (d  =  0,48) i form 
av intresse, uppmuntran, tydliga mål med mera är också en faktor som har en stor effekt på 
elevernas prestation. Hattie (2009) påpekar att det är lättare att ”avmotivera” elever än att 
motivera dem. Minskning av ängslan (d  =  0,43) framför allt ängslan för tester och ängslan 
för matematik bidrar också till förbättring av skolprestation. Fysisk träning/avslappning (d  =  
0,28) visar sig däremot vara en faktor med måttlig positiv effekt. Hattie (2009) påpekar att 
många faktorer kring eleven själv kan påverkas i hemmet, förskolan och stegvis under 
skoltiden. Särskild betonar Hattie betydelse av förskoleerfarenheter som kan vidareutvecklas 
under skoltid. 

HEMMET: inom kategorin ”hemmet” visar sig hemmiljö (d  =  0,57) ha störst påverkan på 
elevers prestation. Med hemmiljö menas elevernas socialpsykologiska miljö och intellektuella 
stimulans i hemmet. Lika stor effekt har föräldrars inkomst, utbildning och sysselsättning 
d.v.s. socioekonomisk status (d   =   0,57). När det gäller föräldraengagemang (d   =   0,51) 
varierar dess effektstorlek beroende på typen av föräldrainblandning. Exempelvis har 
föräldrars förväntningar positiv effekt på elevers prestation medan begränsningar av TV-
tittande och kamratkontakter samt kontroll av om läxor gjorts knappt någon påverkan. Att 
växa upp i olika familjetyper, familjestruktur (d   =   0,17) har försumbar effekt på 
studieprestation. I det här sammanhanget betonar Hattie (2009) vikten av kommunikationen 
mellan skola och hem så att barnen inte ska behöva leva i två olika världar – en värld i skolan 
och en värld i hemmet. 

LÄROPLANEN/UTVECKLINGSPROGRAM: ordförrådsprogram (d  =  0,67)  och program 
för upprepad läsning (d  =  0,67)  är två program som ökar elevers läsförståelse och kunskaper 
om ords betydelse. Hattie (2009) anser att effekten som läroplaner och kursplaner har på 
elevers prestation är beroende av hur lärare arbetar med dem i sin undervisning. 

Budskapet i Hatties (2009) Visible Learning är att lärare med bra undervisningskvalitet spelar 
en avgörande roll för elevers lärande. För att åstadkomma en bra undervisningskvalitet måste 
lärandet göras synligt både för lärare och elever. Synliggörandet handlar om att se lärandet 
genom sina elevers ögon under tiden då eleverna tillägnar sig kunskaper. Lärare bör ha en 
kontinuerlig och öppen kommunikation med eleverna om hur elevernas lärande går till för att 
anpassa undervisningen efter det. Fokus i undervisningen bör inte ligga på att hålla eleverna 
sysselsatta utan intresserade och engagerade i sitt eget lärande. En kontinuerlig uppföljning, 
bedömning, utvärdering och återkoppling är nyckelord vid synliggörandet av lärandet. Att 
göra lärandet synligt handlar också om att få lärare att inse i vilken grad den egna 
undervisningen påverkar elevernas lärande och att inse vikten av en ständig förbättring av den 
egna undervisningen.  

Visible learning (Hattie 2009) har fått stor uppmärksamhet inom forskning och 
utbildningspolitisk debatt i flera länder. En inflytelserik engelsk tidskrift, The Times 
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Educational Supplement, utnämnde boken till ”Undervisningens heliga graal” (Terhart 
2011). I tidskriften Education News hävdade professor Orlich (2010) att Visible Learning är 
en måste läsning för alla som är involverade i utbildningsfrågor. Nya Zeelands 
utbildningsminister yttrade att studien skulle få omfattande inflytande över 
utbildningsväsendet i landet (Lindvert 2010).  

Hatties (2009) studie fick genomslag även i svensk utbildningsdebatt. SKL (Sveriges 
Kommuner och Landsting) gjorde en presentation av boken med namnet Synligt lärande. 
Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat (Håkansson 2011). 
Dessutom använde SKL Hatties studie som referens till aktuell forskning i Aktuellt om skola 
och förskola (SKL 2009a) och i Öppna jämförelser. Konsten att nå resultat – erfarenheter 
från framgångsrika skolkommuner (SKL 2009b). Även Skolverket hänvisade till Hatties 
studie ett trettiotal gånger i publikationen Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? 
Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer (Skolverket 2009a). 

Utöver hyllningarna har Hatties (2009) studie även fått kritik av andra forskare. En kritik är 
riktad mot Haties sätt att dra gränser mellan effektstorlekar där han anser att effektstorlek 
𝑑 = 0,20 är liten, 𝑑 = 0,40 medelstor och 𝑑 = 0,60 stor. Gränserna är inte knivskarpa och 
frågan är när någon påverkansfaktor övergår från att ha liten effekt till att ha medelstor eller 
stor effekt? Att använda en brytpunkt, i detta fall 𝑑 = 0,40 ökar dessutom risken till att de 
påverkansfaktorer som ligger under brytpunkten hamnar i skymundan i samhällsdebatter och 
därmed ignoreras helt och hållet (Snook, Clark, Harker, O'Neill, & O’Neill, 2009). Snook 
kritiserar även Hattie för att undvika viktiga faktorer som också påverkar elevers skolresultat 
som exempelvis elevers bakgrundsförhållande, hälsa, attityder mm. Dessa faktorer anses i den 
svenska läroplanen (Skolverket 2011) som betydelsefulla att uppnå utöver kunskapskraven, 
vilket är en anledning till att resultatet från Visible Learning inte är direkt applicerbart på det 
svenska skolsystemet (Håkansson 2011). Forskningsresultatet som Hatti presenterade kommer 
från endast engelskspråkiga länder, framför allt USA, Australien, Nya Zeeland och 
Storbritannien. Dessa länder har en lärandekultur som skiljer sig från den lärandekulturen som 
finns i Sverige. 

Terhart (2011) ifrågasatte om Hatties metaanalyser kan anses vara aktuella eftersom flertal av 
dem härstammar från 1980- och 1990-talet och bara fåtal från 2000-talet. Dessutom anser 
Terhart (2011) att Hattie lägger alltför mycket fokus på läraren vilket kan leda till uppfattning 
att ett framgångsrikt lärande uppnås bara med en auktoritativ, lärarcentrerad undervisning. 
Snook (Snook, Clark, Harker, O'Neill, & O’Neill, 2009) tycker att Hatties undersökning är 
ytlig och behöver en djupare analys. Exempelvis påstår Hattie att klasstorlek har en liten 
påverkan på elevers studieresultat men han ger ingen definition av vad som är stora respektive 
små klasser i undersökningen. 

Ett klassrum skiljer sig från ett laboratorium där man kan hålla alla faktorer konstanta förutom 
den faktor som man observerar. I en klassrumsmiljö interagerar ett flertal faktorer med 
varandra vilket gör att det är svårt att urskilja effekten som en enskild faktor har på elevers 
lärande (Lindvert 2010). Även riktades kritik mot den metod som Hattie använde för att samla 
empirin. Genom att dra slutsatser utifrån uppmätta elevprestationer får man inte en djupare 
insyn i elevers ämneslärande och de komplexa klassrumsprocesser som man hade fått om man 
hade använt sig av andra forskningsmetoder så som observationer och intervjuer (Håkansson 
2011).  
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Trots den hårda kritiken som Visible Learning har fått utgör den ett betydelsefullt bidrag till 
förståelsen av de faktorer som påverkar framgångsrik undervisning. Hatties (2009) egna 
rekommendation är att se påverkansfaktorerna som indikatorer och grund till vidareutveckling 
av skolarbete. För det krävs ytterligare forskning, kartläggning och anpassning till de lokala 
förhållandena. 

Många reformer och åtgärder som rekommenderats för utveckling av den svenska skolan 
under de senaste åren stämmer inte med resultaten i Hatties sammanställning (Håkansson 
2011). Problemorienterad undervisning, läxor och skriftliga tester som betonas i svenska 
skolor ger enligt Visible Learning måttliga effekter på elevernas inlärning jämfört med om 
eleverna inte alls gick i skolan. Detta i kombination med att svenska elever presterar allt 
sämre (Skolverket 2009c) gör att Visible Learning blir ännu mer intressant att titta närmare på 
utifrån svenska förhållanden. 

Vad	  påverkar	  resultaten	  i	  svensk	  skola?	  
I början av 90-talet var svenska elevers prestationer mycket goda, internationellt sett 
(Skolverket 2009a). Sedan dess har det skett en nedgång vilket även bekräftats i den senaste 
internationella kunskapsundersökningen PISA 2012 (Skolverket 2012). PISA (Programme for 
International Student Assessment) är en OECD-undersökning (Organisation for Economic 
Co-operation and Development) som mäter 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse 
och naturvetenskap.  Rapporten visar att Sverige har den sämsta resultatutvecklingen av alla 
33 OECD-länder inom alla tre kunskapsområden. Vad som ligger bakom dessa förändringar 
är en central fråga som belyses i det här avsnittet.   

Reformer	  och	  samhällsfaktorer	  
Under 1990-talet genomfördes ett flertal reformer i Sverige (Skolverket 2009a). Det svenska 
skolsystemet förändrades på relativt kort tid från ett av västvärldens mest centraliserade 
system till ett av de mest avreglerade. I samband med decentraliseringen kommunaliserades 
svenska skolor då kommunerna fick ansvaret för att fördela resurser till skolorna. ”Kommuner 
ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika 
förutsättningar och behov”, anges i skollagen (Sverige 2010). Resurser är en nödvändig 
förutsättning för att utbildning med hög kvalitet ska kunna bedrivas dock inte tillräcklig. 
Enbart resurser kan inte förklara skillnader i elevernas resultat. Hur resurserna används har en 
avgörande betydelse. Studien som Skolverket (2009b) har genomfört visar på stora variationer 
både mellan kommuner och inom kommuner när det gäller resursfördelning. Exempelvis, år 
2007/2008 var den lägsta kostnaden per en grundskoleelev och år 60 000 kronor i en kommun 
och 108 000 kronor som högst i en annan kommun.  

Även kommunerna decentraliserades då ansvaret lämnades till skolenheterna och rektorerna. 
Angående resursfördelning inom kommunerna visar Skolverkets (2009b) rapport att 
kommunerna använder oftast principen ”en summa per elev”, d.v.s. att man sällan tar hänsyn 
till skolornas elevsammansättning och elevernas olika förutsättningar och behov. Inte ens de 
mest segregerade kommunerna kompenserar skolorna utifrån socioekonomiska faktorer, 
bortsett från några undantag. Även tilläggsresurs för särskilt stöd fördelas jämnt inom 
kommunerna, vilket innebär att skolor där eleverna har sämre förutsättningar att nå målen, 
utifrån socioekonomisk- och utländsk bakgrund inte får mer resurser för särskilt stöd.  

Det finns en tendens att skolor och lärare ser eleverna som de ända bärarna av problem och att 
de förbiser orsaker som finns i skolmiljön. Skolan hanterar ofta elever i behov av stöd i form 
av särskilda undervisningsgrupper (Skolverket 2008). Skolverket anser att särskilda 
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undervisningsgrupper kan ses som en organisatorisk och pedagogisk lösning för att anpassa 
undervisningen till elevers olika förutsättningar och behov men att de måste vara tillfälliga 
och att de måste utvärderas kontinuerligt.  

Som vanliga åtgärdsförslag förekommer färdighetsträning i det ämne som eleven har 
svårigheter med och/eller hemuppgifter där föräldrarna tilldelas ansvar för att hjälpa sitt barn 
med skolarbete. Det finns ett klart samband mellan föräldrars utbildningsnivå och hur bra 
elever i behov av stöd lyckas i skolan. Förklaringen är att föräldrar med högre utbildningsnivå 
har större möjlighet att hjälpa sitt barn med hemuppgifter samt att utöva inflytande på skolans 
verksamhet så att deras barn kan få tillgång till den hjälp som de är i behöv av (Skolverket 
2008). 

När det gäller lärartätheten har den i genomsnitt minskat från 9,1 lärare per 100 elever vid 
1990-talets början till 8,3 läsåret 2006/2007 (Skolverket 2009b). Det finns stor spridning i 
lärartätheten mellan olika kommuner och mellan olika skolor. Lärartätheten varierar mellan 5 
till 16 lärare per 100 elever. Andelen lärare som har pedagogisk högskoleexamen har gått ner 
från 94 procent år 1991 till 85 procent 2007/2008 (Skolverket 2009b). Förändringar i 
lärartäthet kan inte förklara de stora förändringar i elevernas resultat och dess generella effekt 
klassas som svag. Lärartäthet och klasstorlek har däremot betydligt större effekt för elever 
med svagt stöd hemifrån och elever med sämre studieförutsättningar. 

Under 1990-talet trädde nya läroplaner och kursplaner i kraft och ett förändrat betygsystem 
infördes (Skolverket 2009a). De nya läro- och kursplanerna var utformade på ett sätt som gav 
stort utrymme för lärarens egna tolkningar av hur undervisningen bör genomföras. 
Grundtanken med friheten var att undervisningen skulle i högre grad kunna utformas utifrån 
elevernas olika erfarenheter, förutsättningar och behov. Tanken var att det skulle leda till en 
mångfald av arbetsformer och arbetssätt. Studier visar att det snarare har lett till mer generella 
och schabloniserade undervisningssätt samt ökad individualisering i form av eget arbete, 
vilket har förskjutit ansvar från lärare till elev. En konsekvens av dessa förändringar är att 
stödet hemifrån har fått en större betydelse för en elevs prestationer samt att 
ansvarsförskjutning har lett till att elever upplever mer stress. 

1992 infördes friskolereform (SOU,1991/92:95; SOU, 1992/93:230). Avsikten var att skapa 
större valmöjligheter för såväl elever som skolpersonal. Förhoppningen var att privatiseringen 
av utbildningssektorn skulle leda till en ökad konkurrens mellan skolor där skolorna 
förväntades erbjuda en hög utbildningskvalité som konkurrensmedel. Flera friskolor med eget 
pedagogiskt koncept etablerades vilket skapade nya studieförutsättningar för eleverna. 
Utländska riskkapitalbolag slogs om den nya marknaden som var unik eftersom den tillät 
vinstdrivande skolor. Möjligheter för elever och föräldrar att välja skola utökades kraftigt. 
Utökade möjligheter att starta fristående skolor samt ökade möjligheter för elever och 
föräldrar att välja skola har bidragit till ökad skolsegregation (Skolverket 2009a).  

Skolreformerna inträffade samtidigt som en del samhällsförändringar som direkt eller indirekt 
påverkat skolan (Skolverket 2009a). En stor del av 1990-talet präglades av en lågkonjunktur 
som ledde till att skolans resurser minskade kraftigt, arbetslösheten steg drastiskt och de 
sociala klyftorna ökade. Från mitten av 1990-talet blev årskullarna i grundskolan ovanligt 
stora vilket resulterade i lägre lärartäthet. Den lägre lärartätheten påverkade studieresultat 
framför allt hos elever med sämre studieförutsättningar. Invandringen ökade och dessutom 
bestod den av nya invandrargrupper. Den ökade invandringen var dock en marginell orsak till 
resultatnedgången på riksnivå.  
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Båda föräldrar arbetar i ökad omfattning och tillbringar mindre tid med sina barn (Skolverket 
2009a). Hur detta påverkar elevers resultat är inte särskilt utforskat än. Antalet skilsmässor 
ökade under 90-talet. Studier visar att barn som lever med en förälder presterar sämre i 
skolan. Studiernas resultat är inte entydiga och visar att även förälders socioekonomiska status 
har betydelse. Resultatskillnaderna mellan skolor och mellan olika elevgrupper har ökat över 
tid, d.v.s. spridningen i resultat har ökat. Framförallt gäller det olika elevgrupper utifrån 
föräldrarnas utbildningsbakgrund. 

När det gäller elevsammansättning utifrån socioekonomisk bakgrund och elevernas resultat är 
variationen mellan skolor i Sverige relativt liten jämfört med andra länder (Skolverket 2009a). 
Internationellt sett anses svenska skolsystemet vara likvärdigt. Skolverkets (2006) studie 
konstaterar dock en stigande segregation med avseende på föräldrarnas socioekonomiska 
bakgrund. Skolornas elevsammansättning har blivit mer homogen och skillnaderna i elevernas 
resultat mellan skolor och mellan olika elevgrupper har ökat. Föräldrarnas utbildningsnivå 
utpekas som den faktor som har dubbelt så stor påverkan på betygsutfallen jämfört med kön 
och etnicitet. 

Datorteknikens genombrott ledde till nya fritidsvanor (Skolverket 2009a). Det finns ett 
negativt samband mellan ökat datorbruk på fritid och elevers läsförmåga. Det är inte 
datoranvändningen i sig som orsakar försämring av läsförmåga utan att den tid som tidigare 
ägnats åt bokläsning går åt datoranvändning nu. 

Vilken effekt de olika reformerna och samhällsförändringarna har haft på elevs skolprestation 
är problematisk att undersöka. Flera reformer har genomförts under ungefär samma tidsperiod 
vilket gör att det är svårt att avgränsa effekter av en enskild reform. Dessutom är det 
problematiskt att separera effekter som reformerna haft från effekter som samhälleliga 
förändringar haft. Trots dessa svårigheter konstaterade forskarna att de ökade 
resultatskillnaderna tidsmässigt sammanfaller med de genomförda reformerna och de 
förändringarna som samhället genomgått under 1990-talet. 

Lärarkompetens	  och	  kamrateffekters	  betydelse	  
Av de faktorer som berör undervisnings- och lärandeprocesser lyfts flertal lärarkompetenser 
fram som de mest betydelsefulla för elevers lärande (Skolverket 2009a). Några av dessa 
kompetenser är lärarens relationella-, ledar-, didaktiska och personliga kompetens.  

Relationell kompetens handlar om lärarens förmåga att tillsammans med kollegor möta elever 
utifrån deras kulturella, sociala och individuella förutsättningar samt förmåga att skapa 
klassrumsklimat och pedagogisk miljö som gynnar goda sociala relationer och stöd till 
eleverna.  

Ledarkompetens innefattar lärarens förmåga att organisera undervisning på sådan sätt som 
engagerar eleverna att aktivt delta i undervisningen för att successivt ta över ansvaret för 
planering av klassrumsarbete. Lärares ledarkompetens innebär också förmåga att använda 
undervisningstid i större omfattning till undervisning och mindre till administration.  

Lärarens didaktiska kompetens, det vill säga förmåga att variera undervisningsmetoder visar 
sig ha större påverkan på elevers studieresultat än lärarens ämneskunskaper. Lärarens 
didaktiska kompetens handlar också om förmåga att formulera tydliga undervisningsmål för 
enskilda arbetspass och för hela kursen. Lärarens didaktiska kompetens har med andra ord 
stark koppling till hur undervisningen organiseras och genomförs (Skolverket 2009a).  
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Lärarens personliga kompentens, som exempelvis social kompetens och förmåga att anpassa 
sig till olika elevgrupper visar sig också vara en betydelsefull faktor för elevers studieresultat. 
Det innefattar förmåga att visa empati, respekt och tolerans samt tro på elevernas potential 
och förmåga att lära. Forskarna är eniga om att lärarförväntningar påverkar positivt elevernas 
prestationer (Skolverket 2009a). Det är dock svårt att reda ut orsakssamband, det vill säga om 
lärares förväntningar styrs av en på förhand given uppfattning eller om lärares uppfattningar 
styrs av de erfarenheter som uppstår i det pågående samspelet med eleverna. 

En elevs studieresultat påverkas av kamraternas prestationsnivå (Sund 2007). Kamrateffekter 
är speciellt betydelsefulla för lågpresterande elever. Differentiering, det vill säga placering av 
elever i homogena grupper påverkar inte elevernas resultat positivt. Positiva effekter som 
uppnås när högpresterande elever placeras i samma grupp jämnas ut av negativa effekter när 
lågpresterande elever bildar en homogen grupp (Skolverket 2009a). Sämre självuppfattning, 
självvärdering och motivation är några konsekvenser av differentiering som uppstår i 
lågpresterande homogena grupper. I sådana grupper gör ofta lärare förenklade tolkningar av 
läroplanen vilket resulterar i sänkning av studiekrav. Homogena grupper som består av 
lågpresterande elever påverkas negativt av lärarens låga förväntningar. Dessutom uteblir det 
positiva kamrateffekten. Kamrateffekter och lärarförväntningar förstärker varandra så att så 
kallade sammansättningseffekter uppstår.  

Andra faktorer som är av betydelse för elevers lärande enligt svenska studier är 
individualisering som arbetsform, elevers upplevelser av stress och familjeförhållanden.  

Individualiseringen har medfört att individuellt arbete har ökat i skolorna. Detta har ställt krav 
på nya kompetenser hos eleverna, framför allt när det gäller att på egen hand planera och 
genomföra studierna. Forskningen (Skolverket 2009a) visar att många elever som är i behov 
av särskilt stöd har svårt att klara av friare arbetssätt samt att individuellt arbete påverkar 
negativt elevens motivation och engagemang.  

Skolverkets attitydundersökningar (Skolverket 2007) visar att antalet elever som trivs bra i 
skolan har ökat. Eleverna upplever att de har ett högt engagemang i, och inflytande över 
skolarbetet. I motsats till denna positiva utveckling är det samtidigt en stor andel 
grundskoleelever som mot slutet av grundskolan rapporterar dålig hälsa och en hög upplevd 
stressnivå (Danielsson 2006). Det gäller framför allt flickor.  

Föräldrarnas förväntningar på och ambitioner för sitt barn påverkar positivt barnets 
skolresultat liksom föräldrarnas engagemang i och intresse av skolarbete. 
Familjeförhållanden, föräldrarnas sociala bakgrund i form av utbildningsnivå och kulturella 
kapital samt föräldrarnas socioekonomiska status i form av inkomst, yrke och 
försörjningsmöjligheter tillhör faktorer som direkt påverkar barns förutsättningar och 
möjligheter. Fritidssysselsättning och kamrater tillhör faktorer i familjens närhet som kan 
påverka resultaten i skolan i både positiv och negativ riktning (Skolverket 2009a).  
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4.	  Teoretisk	  ram	  

I det här avsnittet presenteras innebörden av begreppet lärande samt lärararbetskomplexitet, 
vilket tillsammans utgör studiens teoretiska ram.	  

Vad	  är	  lärande?	  
Begreppet lärande används i en mycket vid mening och på ett varierande sätt. Beroende på 
sammanhang kan lärande ha olika betydelse. När begreppet lärande används på ett 
ospecificerat sätt i vardagsspråket kan man enligt Illeris (2007) grovt urskilja fyra olika 
grundbetydelser: 
1. Som resultat av läroprocesser där lärande betyder den förändring som har skett hos en 

individ. 
2. Som psykiska processer där lärande anses vara de processer som inträffar hos en individ 

som kan leda fram till förändringar hos individen (till punkt ett). 
3. Som samspelsprocesser där lärande betyder de processer som sker mellan en individ och 

individens omgivning. De processerna är en direkt eller indirekt förutsättning för de inre 
psykiska processerna (punkt två) som kan leda till förändringar hos en individ (punkt ett). 

4. Som undervisning där lärande likställs med undervisning och där man inte skiljer lärande 
mellan det man undervisar i och det man faktiskt lär sig (uppfattning om att allt man 
undervisar i leder till lärande). 

Mångtydigheten i begreppet lärande samt ett komplext förhållande mellan de tre första 
betydelserna (tre första punkterna) gör att det kan bli oklart vilken betydelse begreppet 
lärande hänvisar till i ett visst sammanhang.  

Illeris (2007, s. 13) använder följande definition av lärande: 

”Lärande är varje process som hos levande organismer leder till en varaktig 
kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller 
åldrande.” 

Definitionen säger att lärande är en process som innebär en förändring med viss varaktighet. 
Det varar fram till dess att det som lärts in faller i glömska som följd av att organismen inte 
använder den kunskapen eller fram till dess att kunskapen överlagrats med ny kunskap. 
Förändringen handlar inte bara om en mognad av de förmågor som redan finns hos 
organismer, även om mognadsprocess kan vara en bra förutsättning för lärande. Enligt Illeris 
(2007) är definitionen avsiktligt vid och öppen utan onödiga begränsningar eftersom det är 
nästan omöjligt att dra gränsen mellan vad lärande är och inte är. Exempelvis att dra gränsen 
mellan vad lärande är och vad socialisation är. Ordet ”organism” används för att betona att det 
inte bara är människor som lär sig utan även många djurarter. 

Enligt Ellmin (2011) är lärande en process som kan beskrivas i tre dimensioner. En kognitiv 
dimension där ny kunskap förbinds med den redan befintliga kunskapen. All ny kunskap 
måste bygga på den kunskap som redan finns för ett bestående lärande. En psykologisk 
dimension innebär att lärande är en inre psykodynamisk process som i form av känslor och 
attityder påverkar och styr lärande. En social dimension där lärande sker i en interaktion 
mellan den lärande individen och lärmiljön. 
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Säljö (Lundgren, Säljö & Liberg 2012) menar att begreppet lärande används nästan alltid med 
positiva förtecken och med tron att mer kunskap leder till en bättre värld.  Dock kan lärande 
också leda åt andra håll. Några exempel är bedragare som lär sig förfalska sedlar och pass, 
maffialiknande organisationer som förbättrar sina kunskaper om penningtvätt, 
flyktingsmuggling, utpressning och till och med mord. För skolan och föräldrar är det viktigt 
att förstå att lärande kan vara både utvecklande och destruktivt och att de tillsammans måste 
förhindra att barn och ungdomar lär sig vissa saker eller skaffar vissa vanor. 

Lärararbetets	  komplexitet	  
Skola, lärare och elev har alltid haft en formbar struktur som förändrats i enighet med de 
rådande förutsättningarna i samhället, enligt Ellmin (2011). Historiskt sett har Sverige 
genomgått en förändring från ett bondesamhälle till ett industrisamhälle, som i sin tur har 
förändrats till ett tjänste- och kunskapssamhälle. Skolans uppgift har alltid varit att förse 
eleverna med den kunskap och de färdigheter som skulle vara användbara för det samhälle i 
vilket kunskapsskapandet skett. Frågan om villkor och förutsättningar för ett gott lärande samt 
hur undervisningen skulle bedrivas på ett effektivt och samtidigt tillfredställande sätt har 
varierat beroende på olika tidsperspektiv och olika samhälleliga värderingar.   

På 1700- och 1800-talet var skolas främsta uppgift att fostra goda kristna medborgare med 
grundläggande färdigheter i läsning, skrivning och räkning, vilket ansåg vara tillräckligt för 
att möta dåvarande enkla samhällskrav. Efter 1800-talets stora skolreform fick skola en vidare 
form av fostran vars uppdrag var att ge grundläggande kommunikationsfärdigheter, 
allmänbildande baskunskaper och kunskaper om natur och samhälle. Undervisningen 
präglades, enligt Ellmin (2011) av katederundervisning i kombination med tysta övningar. 
Lärare hade en auktoritativ roll, han/hon bestämde själv reglerna i klassrummet och dess 
yrkesroll ifrågasattes inte.  

Skolans uppdrag förändrades i samband med industriella revolutionen (Lundgren, Säljö, & 
Liberg 2012). Eleverna skulle förberedas för att möta ökande kunskapskrav som det nya 
industrisamhället ställde, framför allt när det gäller hantering av avancerad maskinutrustning. 
Efter andra världskriget prövades nya arbetsformer i skola och eleverna började fostras och 
utbildas i en demokratisk anda. Med 1969 års läroplan (Skolöverstyrelsen 1969) infördes 
elevdemokrati och grupparbete i skola. I undervisningen betonades elevaktiva arbetsformer 
där eleverna alltmer tränades att analysera och samarbeta med varandra. Under 1980-talet 
påbörjades decentralisering av skolsystemet och skolan kommunaliserades. I 1994 års 
läroplan (Skolverket 1994) definierades uppnåendemål och strävansmål, d.v.s. mål som 
eleverna måste uppnå innan läsårets slut samt en beskrivning av en önskvärd 
kunskapsutveckling.  Dessutom betonades ytterligare den roll som demokrati hade i 
skolväsendet.   

I början av 2000-talet infördes entreprenörskap som en röd tråd som skulle löpa genom alla 
läroplanerna: förskolans, förskoleklassens, grundskolans och gymnasieskolans. Med 
entreprenörskap skulle eleverna utveckla nyfikenhet, kreativitet och initiativförmåga 
(Peterson & Westlund 2007). Det entreprenöriella lärandet förändrade undervisningsvillkoren 
för lärare och lärandevillkoren för elever. Skolverket (2010) sammanfattar dessa villkor på 
följande sätt: 

- Eleverna ses som aktiva, kunskapssökande, ansvarstagande och initiativrika. 
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- Läraren blir mer handledare, coach och möjliggörare än traditionell 
kunskapsförmedlare. 

- Läraren företräder både ämneskunskaper och mer generell kunskap om hur man lär ut 
och förmedlar information, dvs. didaktisk kompetens. 

I 2011 års läroplan (Skolverket 2011b) ersattes kunskapsmål som eleverna skulle uppnå med 
förmågor som eleverna skulle utveckla. Eleverna fick ännu mer inflyttande i sin utbildning 
både vad gäller valet av innehåll som skulle behandlas och på vilket sätt undervisningen 
skulle ske. 

Den förändrade synen på undervisning och lärande, som vi haft över tiden var en konsekvens 
av de ovan beskrivna förändringar i samhället men även en konsekvens av nya kunskaper om 
barns utveckling och om undervisningsprocesser. De tre centrala teorier som bidragit till en 
ökad förståelse av individers lärande är behaviorismen, kognitivismen och den socio-
kulturella teorin. 

1900-talets första halva dominerades av B.F. Skinners teori om inlärning inspirerad av den 
klassiska behaviorismen, enligt Arfwedson (1992). Enligt denna teori förstärks ett önskvärt 
beteende om det belönas från omgivningen medan ett icke önskvärt beteende försvagas av 
straff. Eleven betraktas som ett objekt och det är den yttre miljön och motivationen som anses 
vara avgörande för en elevs lärande. 

1950-talet färgades av Piagets konstruktivistiska syn på lärande, enligt Imsen (2000). I den 
konstruktivistiska synen på lärandet betonas barnets egen roll som kunskapsskapare. Lärarens 
roll är att tillhandahålla material och arrangera situationer där barn kan undersöka och 
manipulera olika föremål. Lärare kan dock inte lära barnet något som barnet inte är moget för.  

1980-talets slut präglades av Vygotskijs socio-kulturella syn på lärande där lärandet sågs som 
ett samspel mellan miljö och individ, enligt Lindqvist (1999). Vygotskijs centrala begrepp är 
”den närmaste utvecklingszonen”. Med ” den närmaste utvecklingszonen” skiljer Vygotskij 
på det som ett barn kan klara av på egen hand och det som barnet klarar av först med hjälp av 
andra mer mogna personer. Här spelar tillgång till en lärare eller en mer kompetent kamrat en 
avgörande roll (Daniels 2005). 

Orlenius (2001) sammanfattar de tre lärandeteorierna på följande sätt. Enligt behaviorismen 
kan lärande styras utifrån, genom yttre motivation. Den kognitiva teorin förespråkar att 
kunskap är en inre process, något som konstrueras i människans medvetande. Den socio-
kulturella teorin betonar den lärmiljö i vilken individen tillägnar sig kunskap.  

Alla dessa samhällshistoriska förändringar samt förändringar i synen på lärande påverkade 
både lärares sätt att undervisa och elevers sätt att lära anser Ellmin (2011). Lärarens roll 
förändrades från en auktoritär kunskapsförmedlare till en handledare medan elevens roll 
omvandlades från en kunskapsmottagare till en kunskapssökare. Synen på att kunskap inte 
längre är något som passivt mottas utan något som aktivt konstrueras ledde till att begreppet 
inlärning byttes ut mot begreppet lärande. 

För att underlätta analys av faktorer som stödjer lärandet kan man organisera de faktorerna i 
några kategorier. Ellmin (2011) ger ett exempel på en sådan kategorisering: undervisning, 
lärare, skolans inre och yttre miljö, elev och dess utvecklingsbehov och interaktion hem-skola. 
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Gränsen mellan kategorierna är inte kristallklar eftersom lärandet påverkas av flera faktorer 
samtidigt och på olika nivåer. 

Undervisning	  
Samma information förmedlas till alla elever i ett klassrum samtidigt. Det förväntas att alla 
elever ska tolka den information på samma sätt och att de ska lära sig fakta under samma 
tidsram oavsett sina tidigare förkunskaper. Trots att de flesta anser att det arbetssättet inte 
fungerar tillfredsställande bedrivs undervisningen fortfarande på detta sätt i de flesta skolor i 
Sverige, enligt Ellmin (2011). Det arbetssätt som eftersträvas tar sin utgångspunkt i elevers 
kreativa förmåga där eleverna aktivt deltar i sitt kunskapsskapande. Meningen med det 
arbetssättet är att få eleverna att förstå att lärande inte är något som andra gör åt dem, utan en 
process som kräver aktivt deltagande. 

Synen på att kunskap inte längre är något som passivt mottas utan något som aktivt 
konstrueras får stora konsekvenser på undervisningen. Det gör att man alltmer fokuserar på de 
processer och det samspel som händer i klassrummet så som: är alla elever involverade i 
lärandeprocessen, finns det elever med koncentrationssvårigheter, vet alla elever vilka 
uppgifter som ska göras, tillåter och stödjer klassrumsklimatet reflektioner och 
kunskapsutbyte mellan eleverna, ger läraren återkoppling på elevers lärande, hur eleverna 
utvärderar sitt eget lärande med mera. Undervisningen har blivit en mer komplicerad process 
där hänsyn tas till elevernas fysiska, psykiska och sociala tillstånd (Ellmin 2011).  

Både över- och understimulering kan verka destruktivt på elevers kunskapsskapande, enligt 
Imsen (2000). När eleverna känner att ett skolarbete är för svårt kan de bli frustrerade 
och/eller ge upp. När eleverna känner att ett skolarbete är för lätt känner de ingen utmaning 
och tappar motivation. Undervisningen ska därför organiseras på ett sätt med klara och 
realistiska mål som är hanterbara och utmanande och som stärker elevernas självförtroende. 

Positivismen ska vara grunden för ett konstruktivistiskt lärande anser Ellmin (2011). 
Undervisningens utgångspunkt ska vara det som eleven redan kan och som går att bygga på 
och utveckla. Utifrån de kunskaper och färdigheter som eleven besitter ska man formulera 
nästa steg i elevens vidareutveckling. Det handlar om att lyfta fram elevens positiva sidor för 
att kunna använda dem som ett verktyg för en fortsatt progression.  

Enligt skollagen (Sverige 2010) ska eleverna ges inflytande över utbildningen. De ska 
kontinuerligt stimuleras att aktivt påverka sin lärmiljö och att delta i hela kedjan: förberedelse, 
genomförande och utvärdering. Ellmin (2011) anser att om ett elevaktivt arbetssätt ska vara 
framgångsrikt krävs bra struktur och tydlig ledarskap från lärare. 

Undervisningen i alla skolformer i Sverige ska genomsyras av entreprenöriellt lärande 
(Skolverket 2011b), vilket är ett förhållningssätt som ska stimulera elevernas kreativitet, 
nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling. Eleverna 
ska få möjlighet att utveckla sina förmågor att ta initiativ och ansvar samt att arbeta både 
självständigt och tillsammans med andra. För att detta ska vara möjligt krävs det enligt 
Peterson & Westlund (2007) att eleverna är involverade och delaktiga i hela processen som 
innefattar planering, genomförande och utvärdering av lärandet. 
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Lärare	  
Varje lärare har sitt sätt att förhålla sig till sin undervisning och till sina elever. Kimber och 
Sandersson (1995) presenterar följande förhållningssätt i form av lärarstilar:  

- Den auktoritäre läraren detaljstyr klassen, kräver att eleverna ska vara disciplinerade 
och ordningsamma och hon/han tillåter inte att ens beslut ifrågasätts. En sådan lärarstil 
kan hämma kreativitet och uppfattas som stressig och tråkig. Lärare med sådan 
lärarstil har oftast problem med att samarbeta med andra. 

- Den fulländade läraren uppfattar sig själv som en duktig lärare, och tar gärna på sig 
uppdrag som hon/han tror att andra inte klarar av. Oftast är det ett stort intresse för 
skolarbete som driver en fulländad lärare framåt. En sådan lärarstil är konfliktladdad 
eftersom elever och kolleger uppfattar att de inte kan uppfylla lärarens normer.  

- Hönsmamman-storpappan engagerar sig mycket i elevernas välbefinnande och vill 
ständigt ta hand om eleverna och beskydda dem. Det kan upplevas som känsligt 
eftersom läraren kan lätt passera gränsen och trampa in på föräldrarnas område. 

- Kompisen vill ha ett kompisförhållande med alla eleverna. En sådan lärarstil kan 
främja ett gott samarbete men det finns alltid en risk att eleverna tappar respekten för 
läraren om gränserna blir otydliga. Dessutom kan objektivitet vid betygsättning 
ifrågasättas av kollegor. 

Maltén (1997) beskriver tre lärarstilar med utgångspunkt i hur läraren föredrar att styra sin 
klass: 

- Den auktoritäre läraren styr gruppen utan att motivera, informera eller rådfråga. Dess 
beslut kan inte ifrågasättas. 

- Den passive ”låt gå” läraren låter gruppen ta ansvar och initiativ samt låter eleverna 
styra arbete inom vissa ramar. 

- Den demokratiske läraren låter eleverna ta eget ansvar och involverar dem i 
planeringen. Klimatet i klassrummet präglas av öppenhet där förslag från alla 
välkomnas. 

En lärare är inte fast i sin lärarstil utan kan skifta och anpassa den till olika elevgrupper och 
rådande situationer. Den demokratiska lärarstilen föredras mest av eleverna och är den stil 
som lyckats bäst i undervisningen. Med en sådan demokratisk ansats måste lärare överväga 
när hon/han ska fatta beslut själv och när beslutsfattandet ska överlåtas till eleverna. Det krävs 
att lärare är uppmärksam och kan hantera olika aktiviteter som pågår samtidigt (Maltén 1997).  

Lärares didaktiska kompetens är oerhörd viktig, anser Ellmin (2011). Lärare måste skapa en 
bra struktur och bra lärandemiljö, måste kunna motivera elever och engagera dem att ta eget 
ansvar för sitt lärande. Den idealiska läraren förmedlar fakta och färdigheter i undervisningen 
samtidigt som hon/han lär sina elever självständigt tänkande och lärande. Lärande är inte ett 
passivt mottagande utan all kunskap skapas i ett socialt och kulturell sammanhang. Lärarens 
roll är inte längre att vara den som ensam bestämmer vad som ska läras in utan att handleda 
eleverna så att de kan bygga på sin befintliga kunskap.  

Lärarens personliga kvaliteter uppmärksammas alltmer idag. Enligt Ellmin (2011) är det 
personen bakom lärarrollen som är i fokus och vars ledarskap, visioner och mål ifrågasätts 
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jämt. Lärarrollen handlar om att vägleda, stödja och bedöma sina elever. Lärarens ledarskap 
handlar om att bygga upp en relation till klassen samt relationer mellan eleverna i 
undervisningen, anser Juul och Jensen (2009). Att vara lärare är en yrkesroll, en position 
medan att vara ledare är en relation som man måste kämpa för att bygga upp. Eleverna 
efterfrågar en rättvis lärare som varken favoriserar eller förbiser någon i klassen, som kan 
hålla ordning i klassen, som har en bra undervisningsförmåga och som har humor. 

Läraren kan stödja elevens lärande genom att ge emotionellt stöd och/eller värderande stöd, 
anser Ellmin (2011). Det emotionella stödet är kanske den viktigaste formen av stödet och det 
handlar om att ge uppmärksamhet och omtanke till eleven, att ta eleven på allvar och att 
försöka förstå eleven. Det värderande stödet handlar om att ge feedback på elevens prestation, 
ansträngningar och beteende. Den ska tala om för eleven var den befinner sig och hur hon/han 
kan gå vidare i sitt lärande. Den formen av värderande stöd kallas formativ bedömning eller 
bedömning för lärande (Lundahl 2011). 

Skolans	  inre	  och	  yttre	  miljö	  
Skolans fysiska miljö klassas i många sammanhang som ”den tredje pedagogen”, enligt 
Ellmin (2011). Den andra pedagogen är lärare och den första är föräldrarna. Dess verkan på 
elevers lärande är oftast underskattad. Några faktorer som kan bidra till ett försämrat lärande 
är: 

- interaktionen: samspelet mellan en stor mängd elever som vistas på en begränsad yta i 
skollokaler och skolgårdar.  

- friktionen: ett stort antal elever som ska trängas i gemensamma utrymmen så som 
klassrum, korridorer, trappor, matsalar och liknande. 

- konkurrensen: kampen om utrymmen för avkoppling, avskildhet, lek, spel. 

- bristen på vuxna som ser vad som sker: utrymmen som saknar vuxenkontroll och 
vuxenstöd och som därmed kan uppfattas som otrygga och stökiga. 

Skolans fysiska miljö påverkar elevernas psykiska välbefinnande, anser Björklid (2005). Det 
är viktigt att skolan kan erbjuda eleverna många mötesplatser och rum som ger möjlighet till 
kamratumgänge, grupparbete och avskildhet. Klassrum, skolkorridorer och rastplatser är 
skolans olika fysiska världar som inte existerar parallellt utan som påverkas av varandra. 
Öppna, ljusa, välskötta och bra planerade skolområden leder till ett positivt samspel mellan de 
fysiska skolvärldarna vilket stödjer elevernas koncentrationsförmåga och bidrar till ökad 
trivsel. 

Lärande sker i en interaktion mellan individ och miljö. Ellmin (2011) anser att i en skola är 
eleverna varandras arbets- och utvecklingsmiljö. Det är inte anmärkningsvärt att konflikter, 
irritation och frustration uppstår när eleverna i en klass dagligen konkurrerar med varandra. 
Klassens storlek kan vara en avgörande faktor för om en elev kommer att uppfatta sin miljö 
som en bra utvecklingsmiljö eller som en konfliktfylld miljö. I en väl fungerande klass måste 
det finnas goda relationer mellan klassmedlemmar och en öppen kommunikation dem 
emellan. En stor klass medför en större friktion mellan dess medlemmar med en bristande 
kommunikation som följd.   

För att skolan ska bli en god utvecklingsmiljö måste den erbjuda adekvat stöd, anser Ellmin 
(2011). Stödet måste sättas in i god tid och erbjudas innan ett problem uppstår och inte först 
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när problemet utvecklats till mer bestående svårigheter. Om åtgärderna görs för sent krävs det 
oftast stora insatser för att nå önskad effekt. Stödet handlar om att utnyttja den utvecklingszon 
som eleverna befinner sig i och som består av vuxnas och kamraters hjälp för att bygga vidare 
sin kunskap därifrån. 

Elev	  och	  dess	  utvecklingsbehov	  
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov, (Skolverket 2011b). 
Den individualiseringen får, enlig Ellmin (2011) inte förväxlas med enskilt eller individuellt 
arbete. En helt individualiserad undervisning där elever själva söker kunskap och gör 
planeringar anpassade till egna förutsättningar och behov leder oftast till mer spilltid och 
mindre utbyte av lärandet.  

Elevernas framgångar och motgångar i skolan förklarades länge med termer som 
”skolmogna” eller ”skolomogna”, ”begåvade” eller ”obegåvade”, ”aktiva” eller ”lata”. 
Eleverna individualiserades och skiljdes från situationen, från miljön. Den moderna 
uppfattningen är att en person och miljö är oskiljaktiga och att inget lärande sker i ett socialt 
vakuum. Elever rör sig ständigt i olika system så som skolan, hemmet, fritiden och den 
kulturella bakgrunden. Dessa system samverkar med varandra och påverkas av varandra. I en 
sådan miljö kan lärande inte bara bero på en elevs egenskaper utan också på vilka möjligheter 
den miljön erbjuder för ens utveckling. Elevens engagemang och motivation för lärande ses 
inte längre som en inre egenskap utan något som påverkas av den omgivande miljön 
(Lundgren, Säljö, & Liberg 2012). 

Elevers handlande styrs i stor utsträckning av de förväntningar som omgivningen har på dem, 
anser Ellmin (2011). Om elever upplever att lärare inte förväntar sig mycket av dem kommer 
eleverna att prestera efter de låga förväntningarna och tvärtom. Skolarbete handlar om krav 
som kan delas in i inre och yttre krav. Yttre krav ställs av skolan i form av ämnes mål, prov 
och betyg medan inre krav är sådana krav som eleverna ställer på sig själva och som handlar 
om egna ambitioner. En bra balans mellan skolans yttre krav och elevens inre krav främjar 
elevers lärande. Orimliga krav, oavsett om de är alltför höga eller låga kan leda till att elever 
fokuserar på att anpassa sitt lärande efter de ställda kraven på bekostnad av kvalitet i lärandet. 
Eleverna fokuserar på att prestera i stället för att lära. 

Interaktion	  hem	  -‐	  skola	  
I gällande läroplan för gymnasieskolan (Skolverket 2011b) betonas att skolan ska samverka 
med hemmen för att hjälpa eleven att uppnå sin optimala utveckling. Föräldrarna är en 
outnyttjad resurs som kan ha en stor påverkan på elevernas lärande om den resursen används 
på rätt sätt. Familjemedlemmarnas reflektioner, tankar, känslor och erfarenheter kan utnyttjas 
för att definiera brister, stödja eleverna och finna lösningar på problem. För att samarbete ska 
fungera krävs det att föräldrar och lärare möts som jämlika med ett gemensamt mål att stödja 
elevens lärande. 

Elevernas utveckling i skolan är beroende av de vuxnas sätt att klara sig själva genom livet, 
både socialt och ekonomiskt, anser Ellmin (2011). En familjemiljö präglad av stress och 
dåliga sociala och/eller ekonomiska förhållanden har ett starkt samband med elevernas dåliga 
studieresultat. De flesta föräldrar klarar av det juridiska och ekonomiska ansvaret som de har 
för sina barn tills de fyllt arton år, dock inte alla. Dessutom vet inte alla familjemedlemmar på 
vilket sätt de kan bidra till barnets utveckling. Ibland måste skolan stärka föräldrarna i deras 
roll genom kontinuerliga samtal med hemmet och genom att erbjuda känslomässigt stöd till 
eleverna.  
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Bouakaz (2007) anser att det som kan hindra ett samarbete mellan hem och skola är att 
föräldrar inte känner sig behövda i skolan. Orsaken till detta kan vara föräldrarnas uppfattning 
att det är lärarens roll att engagera och motivera barnen i skolan. Sådana uppfattningar kan 
vara en följd av föräldrarnas erfarenheter av egen skoltid då skola och hem betraktades som 
två olika arenor med skilda uppgifter. Om föräldrar och lärare går in i ett samarbete med olika 
förväntningar på varandra och olika uppfattningar om varandras roller kommer de att hamna 
helt fel. Olika ålder, erfarenheter, utbildning, språk, kulturell bakgrund är några faktorer som 
kan försvåra ett bra samarbete mellan föräldrar och lärare. Alla dessa hinder går att 
överbrygga med kontinuerliga och väl förberedda möten. På sådana möten kan lärare få en 
bild av familjens socioekonomiska förhållanden som barnet lever i. Föräldrarna kan å andra 
sida informeras om hjälp som deras barn kan få av skolan och om förväntningar som skolan 
har på föräldrarna. 

Både elever och föräldrar påverkas av skolans makt- och myndighetsutövning. Föräldrarna 
kan känna sig underordnade och uppleva att de inte har någon makt i skolan. I läroplanen för 
gymnasiet (Skolverket 2011b) står att skolan ska samverka med hemmen när det gäller 
elevernas lärande och utveckling. Föräldrarnas inflytande uttrycks dock med begreppet 
”samverkan”, vilket kan uppfattas som mångtydig. Skolan måste anstränga sig för att hitta nya 
vägar för att involvera föräldrar i skolarbete och för att öka föräldrarnas inflytande.  

Helhetsperspektivet	  
Lärande är en process som påverkas av många faktorer. De faktorerna interagerar med 
varandra och deras enskilda påverkan är svår att urskilja. Lärandet sker inte isolerat, utan det 
måste sättas in i sitt fysiska och sociala sammanhang, enligt Ellmin (2011). De olika arenor 
där lärande sker existerar inte parallellt med varandra utan var och en bildar en helhet som är 
nödvändig för ett framgångsrikt lärande. För att en elev ska lära sig något nytt är det 
nödvändigt att hon/han har tillgång till en lärare med bra ämneskunskaper. Lärarens 
ämneskunskaper är nödvändiga dock inte tillräckliga. För att lärande ska uppstå måste eleven 
genomgå inre processer. För att eleven ska orka gå igenom de inre processerna och kunna 
bearbeta mängder av information krävs det motivation från omgivningen i form av skolans 
inre och yttre miljö, läraren, kamrater och familjen. Hela systemet liknar en kedja som består 
av flera länkar. Om en länk brister kommer hela kedjan att märka av konsekvenser. 
Föräldrarnas dåliga socioekonomiska förhållande, slitna och ofunktionella skollokaler med 
motbjudande miljö, lärare som är oförmögna att skapa bra förhållande och ordning i 
klassrummet är bara några av de svaga länkar som påverkar negativt hela lärandekedja.  

Uppfattning om vad som är bra lärande och bra undervisning ändras över tid. Arbets- och 
samhällsförhållanden har med tiden blivit mer komplexa vilket ställer högre krav på både 
lärare och elev. Dagens elev ska ha goda och relevanta ämneskunskaper, social och 
kommunikativ förmåga, förmåga till kritisk tänkande och kreativt skapande, demokratisk 
kompetens med mera. Det ställer höga krav på alla inblandade. Ellmin (2011) presenterar 
några faktorer som kännetecknar bra lärande och bra undervisning. 

- Undervisningens strukturering. Undervisningen måste ha en klar struktur med tydligt 
innehåll där eleverna vet vad som förväntas av dem och där de kan ställa frågor när de 
inte förstår. De ska ha möjlighet att påverka undervisningens innehåll och struktur. 
Eleverna måste få en regelbunden återkoppling på sin prestation i reell tid. 
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- Stimulerande miljö för lärande. Ett klassrumsklimat präglat av god ordning, respekt 
och tillit stimulerar elevernas goda lärande. Eleverna måste göras medvetna om att de 
är varandras läranderesurs. 

- Metodisk mångfald och individuella hänsyn. Eleverna lär sig på olika sätt. Därför bör 
deras lärande bemötas med varierande lärostilar och strategier riktade till ett 
individuellt- och grupplärande. 

- Elevens bakgrund. Elevens etnicitet och föräldrarnas utbildningsnivå spelar en stor roll 
för hur eleverna klarar sig i skolan. Statistiskt sett klarar sig invandrare och 
invandrarbarn sämre än etniska svenskar. Likaså klarar sig barn till högutbildade 
föräldrar bättre än barn till lågutbildade föräldrar. 

- Lärarens kompetens. Läraren ska ha en bra förmåga att skapa positiva relationer till 
eleverna. Hon/han ska kunna styra och leda det som sker i klassrummet. Läraren ska 
ha didaktisk kompetens vilket innebär en kombination av ämneskunnighet och ett 
anpassningsbart och varierande undervisningssätt. Hon/han ska förstå och verka för 
helheten och inse att lärarrollen sträcker sig utanför klassrummet. Läraren ska ha 
förändringskompetens vilket innebär en öppen inställning till nya arbetssätt och 
arbetsformer. 

Alldeles för få studier har intagit elevperspektivet och frågat vad eleverna tycker påverkar det 
goda lärandet. Ellmin (2011) sammanfattar några synpunkter från eleverna på följande sätt: 

- Fysisk miljö. Den yttre fysiska miljön, skolgården och mötesplatsen ska vara 
stimulerande och avkopplande. Den inre miljön, klassrum, uppehållsrum, toaletter ska 
vara fräscha och ändamålsenliga. Skolutrustning ska vara modern och i funktion. 

- Psykosocial miljö. Upplevelsen av att ha vänner omkring sig, en god gemenskap, att 
känna sig accepterad och respekterad är avgörande eftersom man är varandras arbets- 
och utvecklingsmiljö. Eleverna betonar vikten av att bli sedd, hörd, bekräftad och 
delaktig. 

- Undervisning och arbetssätt. Engagerade lärare som kan bjuda på sig själva men ändå 
hålla en professionell distans och lärare som varierar i sitt sätt att undervisa är viktigt. 
Eleverna vill inte bara lära sig ämneskunskaper som är nödvändiga för framtiden utan 
de vill leva ett gott liv här och nu. För det behöver de tillägna sig social kompetens. 

- Motivation och drivkraft. Lärare med sina personliga drag och sin professionella roll 
är avgörande. Om eleverna upplever sina lärare som öppna, förstående och tillgängliga 
för varje elevs behov bidrar det till en ökad motivation vilket driver lärande framåt.  

- Bedömning och betyg. Eleverna upplever att det är orättvist att engagemang och 
aktivitet inte finns med som bedömningskriterier och att man bara betygsätter 
kunskap. 
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5.	  Metod	  och	  genomförande	   	  

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen brukar man enligt Holme & Solvang (1997) 
skilja mellan två olika metodiska angreppssätt: det kvantitativa och det kvalitativa. Den 
grundläggande skillnaden mellan dem är att det kvantitativa angreppssättet har primärt ett 
förklarande syfte medan det kvalitativa har ett förstående syfte. Med den kvantitativa metoden 
försöker forskaren samla en större mängd data för att kunna uttrycka sig mer generellt om det 
undersökta området. Med den kvalitativa metoden försöker forskaren, enligt Fejes & 
Thornberg (2009) förstå djupet av det undersökta området utan någon tendens till att 
generalisera sina resultat. Beroende på studiens syfte använder man antingen ett av dessa 
metodiska angreppssätt eller en kombination av båda två, som ett komplement till varandra.  

Wibeck (2000) anser att man inte kan uttrycka sig i termer av rätt eller fel när det gäller valet 
av metod. En forskare måste däremot vara medveten om att det finns metoder som är mer 
eller mindre lämpliga för olika ändamål. Den metoden som används vid insamling kan ge 
olika typer av data vilket kan leda till olika resultat. Forskningsområdet och de individer eller 
den grupp som forskaren är intresserad av är det som avgör vilken metod som är lämplig.  

Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som en grupp gymnasieelever anser 
påverkar deras lärande. I början övervägdes en kvantitativ enkätundersökning. Eftersom 
studiens intention var upptäckt, djupgående insikt och förståelse verkade det kvalitativa 
metodiska angreppssättet lämpa sig bättre för detta ändamål. Som redskap för insamling av 
analysdata användes fokuserade gruppintervjuer. 

Fokuserade	  gruppintervjuer	  	  
Enligt Wibeck (2000) kan fokusgruppernas historia delas i tre perioder. Från och med 1920-
talet använde samhällsforskare olika former av gruppintervjuer som undersökningsmetod. Det 
stora genombrottet för fokusgrupper inträffade strax före andra världskriget i samband med att 
Robert Merton och Paul Lazarsfeld hade använt metoden för att utvärdera 
propagandamaterial, skapa militära träningsmanualer och undersöka sociala fenomen inom 
armén. Mellan 1950-talet och 1980-talet användes fokusgruppsmetoden nästan uteslutande för 
marknadsundersökningar. En förklaring till den trenden kan vara att sociologer och statsvetare 
började använda sig av andra undersökningsmetoder så som enkäter samtidigt som 
marknadsförare skapade olika användningsområden för fokusgrupper. Intresset för 
fokusgrupper som en forskningsmetod inom samhällsvetenskapen väcktes på nytt i mitten av 
1980-talet efter utgivningen av två böcker: Focus Groups: A Practical Guide for Applied 
Research (Richard Krueger) och Focus Groups as Qualitative Research (David Morgan). 
Böckerna behandlade olika tillämpningsaspekter av fokusgrupper och än idag används de som 
standardverk om fokusgrupper. Intresset för fokusgrupper har med tiden blivit bredare så att 
den forskningsmetoden används nu i många olika discipliner så som sociologi, pedagogik, 
medie- och kommunikationsvetenskap, folkhälsovetenskap, marknadsföring med flera.  

Morgans (se Wibeck 2000, s. 23) definition av fokusgrupper översatt till svenska är: 

Fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett 
ämne som bestäms av forskaren. 

(Morgan 1996, s. 130) 

Enligt definitionen är fokusgrupper en forskningsteknik vars syfte är att samla in data för 
forskningsändamål. På så sätt skiljer sig fokusgrupper från andra grupper som inte har 
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forskning som sitt huvudsyfte, som exempelvis undervisningsgrupper, arbetsgrupper med 
mera. Insamling av data sker enligt definitionen genom gruppinteraktion, vilket skiljer en 
fokusgrupp från andra gruppsamlingar där interaktiva diskussioner inte står i fokus. En annan 
skillnad mellan en fokusgrupp och en annan grupp är att samtalsämnet i en fokusgrupp 
bestäms av forskaren och inte av gruppmedlemmar (Wibeck 2000).  

Fokusgrupper är en form av kvalitativa gruppintervjuer där en grupp människor samlas för att 
diskutera ett givet ämne med varandra (Halkier 2010). Gruppen leds av en moderator, dvs. en 
samtalsledare som sätter i gång diskussionen och som presenterar nya aspekter av 
diskussionsämnet i den omfattning det behövs. Målet med fokusgruppen är att 
gruppdeltagarna ska diskutera med varandra och inte med moderatorn kring ett på förhand 
bestämt ämne. Interaktionen mellan gruppdeltagarna är centralt. Gruppmedlemmar ställer ofta 
frågor till varandra och på så sätt får insyn i varandras erfarenheter kring ämnet. Dessa frågor 
kan resultera i frågeställningar och funderingar som moderatorn inte tänkt på från början 
vilket kan leda till ny kunskap om diskussionsämnet. Som forskningsmetod lämpar sig 
fokusgrupper vid undersökning av komplexa fenomen där fokus ligger på hur en viss grupp 
tillsammans tänker kring ett fenomen än på vad enskilda individer tycker (Billinger, 2005). 
Det är gruppens gemensamma kulturella föreställningar och attityder som är av intresse för en 
forskare. Fokusgrupper lämpar sig även vid tillfällen då forskaren vill jämföra upplevelser av 
ett fenomen mellan två eller fler undersökningsgrupper.  

På grund av fenomenets komplexitet är det svårt att i förväg förbereda frågor som skulle täcka 
alla faktorer som påverkar elevers lärande. Det finns alltid en risk att något kan bli förbisett. 
Därför finns det klara fördelar med att låta en elevgrupp interagera med varandra för att 
komma fram till dessa faktorer. Det är en anledning till att jag har valt fokuserade 
gruppintervjuer framför enskilda intervjuer. En ytterligare anledning till att fokusgrupper har 
valts i stället för enskilda intervjuer är kopplad till denna studies delsyfte. Studiens delsyfte är 
att undersöka om det finns några skillnader i kulturella föreställningar och attityder kring 
faktorer som påverkar elevers lärande mellan två undersökta grupper. Eftersom det är 
gruppernas upplevelser av ett fenomen som skulle jämföras är det lämpligare att använda 
fokusgrupper än enskilda intervjuer som undersökningsmetod. 

Urval	  
Hur många fokusgrupper som behövs för att studien ska kunna genomföras på ett 
tillfredsställande sätt bestäms, enligt Wibeck (2000)  av tids- och resurstillgångar. För få antal 
grupper kan resultera i ett litet insamlat material där forskare kan få det svårt att se något 
mönster och att dra några slutsatser. Därför måste man också ta hänsyn till hur komplext det 
undersökta fenomenet är. För många grupper kan däremot resultera i ett mättat material där 
varje ny grupp bara bekräftar det som föregående grupper har sagt vilket inte tillför någon ny 
kunskap. Dessutom genererar fler undersökta grupper mer inspelat material vilket gör att 
analysen blir mer tids- och resurskrävande.  

Det finns olika teorier om hur stor en fokusgrupp ska vara. Wibeck (2000) rekommenderar 
inte färre än fyra och inte fler än sex personer i en fokusgrupp. Minimiantalet motiveras med 
att i en triad (en grupp av tre personer) finns alltid inbyggda spänningar. Det finns alltid en 
risk att en person väljer att hålla sig utanför eller väljer att spela ut de andra två mot varandra. 
Den övre gränsen motiveras med att med fler än sex personer i en fokusgrupp kan det bildas 
undergrupper, vilket kan leda till en diskussion mellan medlemmar inom undergrupperna. 
Sådana diskussioner är svåra om inte omöjliga att analysera. Med för många medlemmar i en 
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fokusgrupp finns det dessutom en risk att mer tillbakadragna personer inte får någon chans att 
yttra sig. 

Enligt Halkier (2010) kan en fokusgrupp vara antingen homogen eller heterogen med 
avseende på ålder och socioekonomiska faktorer. Om en forskare vill studera innehåll, dvs. 
gruppmedlemmarnas tankar, åsikter och uppfattningar bör man välja en homogen grupp 
eftersom personer med gemensamma intresseområden och erfarenheter delar lättare åsikter 
med varandra. För att studera interaktion mellan gruppmedlemmar bör man välja heterogena 
grupper i stället. Om en forskare har för avsikt att jämföra åsikter hos människor med olika 
bakgrund eller olika inställning till ämnet bör forskare placera människor med likvärdiga 
åsikter i samma grupp. Forskare bör alltså bilda inbördes homogena grupper for att jämföra 
åsikter mellan grupperna. Vid intervjutillfällen bör samma eller liknande intervjuguide 
användas för att underlätta jämförelse vid analysen.  

Om en forskare bestämmer sig för homogena grupper kan denne använda sig av redan 
existerande grupper, anser Wibeck (2000). Fördelen med redan existerande grupper är att 
gruppmedlemmar känner varandra och blir inte rädda för att delta i diskussionen. En till fördel 
är att det är lättare att rekrytera medlemmar till fokusgrupper från redan existerande grupper. 
Riskerna med redan existerande grupper är att gruppmedlemmar kan behålla sina roller som 
de har i den vardagliga interaktionen. Dessutom finns det risken att gruppen inte kommer att 
diskutera vissa ämnen eftersom de redan vet vad de andra gruppmedlemmarna anser om dessa 
och kommer därför att hoppa över dem.  

Enligt Wibeck (2000) kan man använda sig av olika strategier vid urvalet av medlemmar till 
fokusgrupper. Man kan använda sig av existerande listor så som klasslistor och 
medlemslistor. Man kan använda kontaktpersoner som kan rekommendera några lämpliga 
tänkbara gruppmedlemmar. Uppsnappning kan användas som en rekryteringsmetod vid 
exempelvis marknadsundersökningar där förbipasserande personer rekryteras på den plats där 
fokusgruppundersökningen kommer att hållas. Öppen ansökan är en till rekryteringsmetod där 
deltagarna lockas med en annons i tidningen eller på en anslagstavla. Den rekryteringsstrategi 
som används minst är slumpmässigt urval eftersom forskare som använder fokusgrupper för 
insamling av analysdata är oftast mer intresserad av åsikter som en speciell grupp människor 
har. Halkier (2010) anser att urvalet i en kvalitativ forskning är så litet att det bör vara 
analytiskt selektivt och inte slumpmässigt. 

En av avsikterna med studien var att jämföra upplevelser av ett fenomen mellan två grupper 
vilket var en anledning till att två fokusgrupper hade valts och inte bara en. Anledningen till 
att det inte valts fler grupper än två var framförallt brist på tid och svårigheter med att 
rekrytera fler fokusgrupper utan att alltför mycket störa skolverksamheten. För att underlätta 
utbyte av åsikter och tankar mellan medlemmar inom fokusgrupper valdes homogena grupper 
i stället för heterogena. Ett till skäl till att homogena grupper hade valts framför heterogena 
var att, enligt Wibeck (2000) är det lättare att se mönster i det insamlade materialet om den 
undersökta gruppen är en homogen grupp. I det här fallet betyder det också större sannolikhet 
för att besvara studiens frågeställningar med så få grupper eftersom gruppernas lämpliga 
konstellationer kommer att kompensera dess antal. Varje homogen fokusgrupp bestod av fem 
elever som gick i samma skolklass. Eleverna i respektive fokusgrupp kände varandra och de 
hade med stor sannolikhet ingått i samma diskussionsgrupp någon gång under sin utbildning. 
Alla fokusgruppsmedlemmar läste sitt sista år på gymnasiet och var arton eller nitton år 
gamla. De gick på en centralt belägen kommunal skola i en medelstor stad i västra Sverige. 
Eleverna i den ena gruppen läste teknikprogrammet medan eleverna i den andra gruppen läste 
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ekonomiprogrammet. Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger 
behörighet till de flesta civilingenjörsutbildningar (universitetsutbildningar som läses på minst 
5 år). Ekonomiprogrammet är också ett högskoleförberedande program som ger behörighet 
till de flesta högskoleutbildningar (universitetsutbildningar som läses på minst 3 år). Utöver 
högskoleförberedande program finns yrkesförberedande program som inte ger behörighet till 
högskoleutbildningar där elever förbereds för ett yrkesliv efter gymnasiet. Målgruppen i den 
här studien var elever på högskoleförberedande program.  

Vid urvalet av gruppmedlemmar till fokusgrupperna användes existerande listor, dvs. 
klasslistor eftersom medlemmar i respektive fokusgrupp gick i samma skolklass. På grund av 
att jag inte kände dessa elever sedan tidigare frågade jag en kontaktperson, i detta fall 
elevernas mentorer om råd vid urvalet. Mentorerna skulle rekommendera fem lämpliga 
tänkbara elever till varje fokusgrupp. Utöver de fem eleverna skulle mentorerna 
rekommendera två till elever som reserv i fall att någon av de först tänkta skulle tacka nej till 
inbjudan till fokusgrupp. Mentorerna skulle göra ett analytiskt selektivt urval utifrån några 
kriterier som de hade fått från mig. Urvalskriterierna var följande. Fokusgruppen från 
teknikprogrammet skulle bestå av tre killar och två tjejer medan fokusgruppen från 
ekonomiprogrammet skulle bestå av tre tjejer och två killar. Motivet till detta urval var att jag 
ville undersöka lika många killar som tjejer. Dessutom är teknikprogrammet mer representerat 
av killar medan ekonomiprogrammet är mer representerat av tjejer. Nästa kriterium vid 
urvalet av gruppmedlemmar till fokusgrupper var att de tänkbara medlemmar skulle vara 
elever som vågar uttrycka sina åsikter och som gärna deltar i diskussioner. Sista kriteriet var 
att minst en person i varje grupp skulle ha en invandrarbakgrund. Avsikten med den här 
studien var inte att undersöka hur elevernas kön eller etnisk bakgrund påverkar deras 
uppfattning om lärandefaktorer. Med det här urvalet ville jag dock minimera skillnader i 
svaren om grupperna hade varit enkönade eller om de hade bestått av elever med samma 
etniska bakgrund. 

Insamling	  av	  data	  	  
När vi inte kan observera känslor eller hur människor tolkar sin omvärld, måste vi fråga dem 
om detta, dvs. vi måste intervjua dem (Merriam 1994). Med den kvalitativa 
forskningsintervjun bygger man upp kunskap, enligt Kvale (1997). Det rör sig om ett samspel, 
om ett utbyte av synpunkter mellan personer som samtalar om ett ämne av gemensamt 
intresse. Beroende på vilken grad av struktur man vill ha finns det flera olika typer av 
intervjuer där strukturerade intervjuer hamnar på ena kanten och ostrukturerade på andra. Vid 
fokusgruppssessionen använder sig moderatorn av en intervjuguide vars utformning styrs av 
intervjuns karaktär, enligt Wibeck (2000). I en ostrukturerad fokusgrupp är diskussionen i sig 
central. Gruppmedlemmar interagerar med varandra, de ställer frågor och försöker svara på 
dem så att moderatorns inblandning är obefintlig. Intervjuguiden består av öppna frågor som 
skulle täcka breda områden. Oftast används sådan typ av fokusgrupper för att ta fram underlag 
för en enkät. I en strukturerad fokusgrupp är frågorna däremot mer specificerade, vilket kräver 
en högre grad av moderators inblandning och en mer detaljerad intervjuguide.  

Halkier (2010) nämner en blandning av ostrukturerade- och strukturerade fokusgrupper som 
han kallar för en trattmodell. I en trattmodell börjar fokusgruppssessionen med en 
ostrukturerad form där deltagarna får interagera med varandra kring ett ämne och där de 
utifrån sina erfarenheter får uttrycka sina kulturella föreställningar och attityder. I slutet av 
fokusgruppssessionen styr moderator alltmer diskussionen för att kunna få svar på sina 
frågeställningar. 
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För att undersöka elevernas uppfattningar om faktorer som påverkar deras lärande användes i 
den här studien en blandning av strukturerade- och ostrukturerade fokusgrupper, en så kallad 
trattmodell. Intervjuernas strukturerade karaktär kännetecknas av en detaljerad intervjuguide 
som består av öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och 
avslutande frågor. Intervjuernas ostrukturerade karaktär kännetecknas av en låg grad av 
moderatorns inblandning i början av diskussionen då gruppmedlemmarna samtalade för det 
mesta med varandra och inte med moderatorn. 

Dokumentationen av fokusgruppssessioner kan ske på olika sätt enligt Wibeck (2000). 
Moderatorn kan använda sig av en bandspelare, en videokamera eller av en kombination av 
dessa. Om bara bandspelaren används kan det vid analysen vara svårt att skilja på deltagarnas 
röster och veta vem som sagt vad. Som hjälp kan man använda sig av en observatör som 
kommer att föra anteckningar. Nackdelen med en observatör är att den kan dra till sig 
uppmärksamhet samt få deltagarna att inte känna sig avslappnade och inte våga säga det de 
annars hade sagt. Fördelen med en videokamera är att man utöver innehållet kan studera även 
interaktion mellan gruppmedlemmar. För detta ändamål är det viktigt att kunna se den 
ickeverbala kommunikationen dvs. hur gruppmedlemmar använder sig av kroppsspråket vid 
kommunikationen. Nackdelen med en videokamera är att deltagarna kan ändra sitt beteende 
på grund av videokameran så att de inte uppför sig som de vanligtvis hade gjort. Wibeck 
(2000) anser att risken finns men att den dock oftast har överdrivits. En till nackdel med 
kamera är att den inte täcker allt så att några personer kommer att synas bättre än andra. En 
moderator måste vara medveten om att det kan påverka både insamling och analys av data. I 
denna studie spelades båda fokusgruppssessionerna in med en mobiltelefon och en 
videokamera. Fördelarna med användning av en videokamera övervägde de nackdelarna. 
Användning av en videokamera gjorde dessutom att behovet av en observatör kändes som 
onödigt.  

Halkier (2010) anser att valet av plats där fokusgruppssessionerna ska genomföras kommer att 
påverka empiriinsamling på ett eller annat sätt. Man kan med fördel använda sig av en neutral 
institutionell plats eftersom det oftast underlättar inspelning av fokusgruppen. Nackdelen med 
en sådan plats kan vara att deltagarna inte känner igen sig, vilket kan påverka interaktionen 
och göra den till stelare. Wibeck (2000) påstår att det finns forskning som visar att 
interaktionen kring en uppgift är mer intensiv i ett litet rum än i ett stort. Dessutom bör 
forskaren välja en plats utan bilder och dekorationer som kan uppfattas som distraherande.  

I den här studien genomfördes båda fokusgruppssessionerna på samma skola som 
gruppmedlemmarna gick på. Ett klassrum användes som sessionsplats. Eleverna kände igen 
sig i en sådan miljö och det fanns ingen dekoration i rummet som på något sätt skulle 
uppfattas som distraherande. Klassrummet hade en lämplig storlek för fokusgruppssessionens 
ändamål. 

Genomförande	  
Två veckor innan den första fokusgruppssessionen skulle äga rum gjordes en pilotstudie. 
Pilotstudiens främsta syfte var att testa intervjuguiden, att mäta tiden för en 
fokusgruppssession, att ta reda på hur interaktionen mellan gruppmedlemmar fungerar och att 
undersöka graden av moderatorns inblandning. Gruppen bestod av fem elever som läste 
teknikprogram och som gick i samma skolklass. Eleverna gick i årskurs två och på samma 
skola som medlemmarna i två fokusgrupper. Det praktiska genomförandet av pilotstudien var 
likadant som genomförandet av två fokusgruppssessioner vilket beskrivs lite längre fram i 
detta avsnitt. Medlemmarna i pilotgruppen blev informerade om pilotstudiens syfte och de 
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uppmanades till att kommentera studiens upplägg och studiens tydlighet under och i slutet av 
sessionen. Intervjuguiden fungerade som det var tänkt så inga ändringar gjordes inför 
fokusgruppssessioner. Sessionen tog en och en halv timme och gruppmedlemmarna 
diskuterade för det mesta med varandra. De hade inga anmärkningar varken på studiens 
upplägg eller studiens tydlighet. Min inblandning under diskussionen var större än vad det var 
tänkt från början. Dels var jag tvungen att styra diskussionen för att den skulle kretsa kring 
studiens frågeställningar. Dels för att få de tystlåtna deltagarna att yttra sina åsikter. 

Alla fem först tänkbara fokusgruppsmedlemmar fick ett meddelande via skolans intranät en 
vecka innan den första fokusgruppssessionen hade genomförts. I meddelandet tillfrågades 
eleverna om de kunde ställa upp på en fokusgruppsintervju och de fick veta vad intervjun 
skulle handla om. Några dagar efter att eleverna tackade ja till inbjudan träffade jag gruppen 
en kort stund och meddelade dem om plats för sessionen samt om min avsikt att spela in 
sessionen med en videokamera och en mobiltelefon. Eleverna fick beviljad ledighet från en 
lektion både från rektorn och mentorn för att kunna delta i sessionen. Jag kom en halv timme 
tidigare för att göra i ordning sessionsplatsen och för att testa inspelningsutrustning. Sex stolar 
vända mot whiteboardtavla ställdes i en halvcirkel runt ett bord. En videokamera ställdes på 
ett stativ mellan whiteboardtavlan och stolarna och riktades mot stolarna. En mobiltelefon 
lades i mitten på bordet för att kunna spela in diskussionen. Överst på whiteboardtavlan skrev 
jag upp två frågor vars syfte var att påminna fokusgruppsdeltagarna om vad diskussionen 
handlade om så att de inte skulle glida in på andra ämnen. De två frågorna var: Vad är det 
som gör att jag lär mig nya saker? Vad är det som påverkar mitt lärande?  

När alla deltagarna kommit intog vi våra platser runt bordet. Jag satte mig i början/slutet av 
halvcirkeln och inte i mitten för att min roll inte skulle uppfattas som dominerande. Jag 
presenterade kortfattat syfte med fokusgruppen och sessionens tänkta upplägg. 
Gruppmedlemmarna informerades om fyra etiska principer (se avsnitt ”Etiska 
ställningstaganden”) framför allt om hur viktigt det är att inte sprida ut information om andra 
personer som de kommit åt genom sitt deltagande i fokusgrupp. Avslutningsvis frågade jag 
om de hade något emot om jag spelade in sessionen med en videokamera och en mobiltelefon 
och om jag antecknade deras diskussion. Efter elevernas samtycke satte jag på 
inspelningsanordningar och sessionen började. 

Under sessionens gång användes en strukturerad intervjuguide som enligt Wibecks (2000) 
rekommendation bestod av följande fem typer av frågor: öppningsfrågor, introduktionsfrågor, 
övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor (bilaga 2).  
Öppningsfrågorna har för syfte att få deltagarna att lära känna varandra samt att inse att de 
har något gemensamt, exempelvis något gemensamt diskussionsämne. Jag inledde sessionen 
med att kortfattat berätta om mig själv och bad alla deltagare att göra likadant.  
Introduktionsfrågorna används enligt Wibeck (2000) för att deltagarna ska fortsätta bekanta 
sig med varandra samt för att introducera diskussionsämnet. Introduktionsfrågorna bör ha en 
öppen karaktär så att deltagarna kan prata om hur de ser på fenomenet som ska diskuteras. 
Deltagarna uppmanades att var och en fundera en stund och svara på frågorna: Vad är lärande 
för mig? Vad tänker jag på när jag hör ordet lärande? Deltagarna tyckte att lärande är ett 
komplext och svårdefinierat begrepp men enades till slut att lärande innebär att ta till sig 
kunskap.  
Övergångsfrågorna är menade att leda fram samtalet till nyckelfrågorna. Deltagarna går 
under samtalet djupare in på sina erfarenheter av ämnet som ska diskuteras (Wibeck 2000). 
Jag påstod att lärande påverkas av många faktorer men att alla dessa faktorer kan grovt 
indelas i några kategorier så som hemmet, skolan osv. Eleverna skulle fundera på om det 
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fanns andra kategorier utöver de två. Efter många förslag och en högre grad av min 
inblandning enades vi om kategorierna undervisningen, läraren, skolan, eleven och hemmet. 
De fem kategorierna skrevs upp på whiteboardtavlan under varandra och under de två 
påminnelsefrågorna. Deltagarna fick förklaring på att det som stod på whiteboardtavlan var 
frågor som vi skulle besvara utifrån de fem kategorierna. 
Nyckelfrågorna är de frågorna som är viktigaste för analysen, anser Wibeck (2000). De bör 
ställas när en tredjedel eller hälften av intervjutiden har gått. Jag ställde exempelvis frågan: 
Vad är det som i undervisningen påverkar ditt lärande och på vilket sätt? Eleverna började 
diskutera frågan med varandra. När jag uppskattade att gruppmedlemmarna var klara med sin 
diskussion ställde jag några underfrågor. Underfrågorna handlade om de faktorer som jag 
själv hade förberett men som eleverna inte hade tagit med i sin diskussion. I detta fall 
exempelvis: Hur påverkar lektionslängd ditt lärande? Samma upplägg användes för resten av 
nyckelfrågorna. Gruppmedlemmarna rörde sig i liten omfattning över kategoriernas gränser. 
Först när vi ansåg att vi var klara med alla viktiga faktorer inom en kategori gick vi över till 
faktorer som hörde till nästa kategori. 
Avslutande frågorna kan enligt Wibeck (2000) läggas upp på så sätt att moderatorn gör en 
kort sammanfattning av de nyckelidéerna som framkommit under diskussionen för att sedan 
fråga deltagarna om de instämmer med sammanfattningen och om något behöver betonas eller 
tonas ner. Alla deltagare instämde med sammanfattningen och tyckte inte att något behövde 
ändras. 
Slutfrågan inleds med att moderatorn läser högt studiens syfte och exempelvis frågar: ”Är det 
någon som vill tilläga någonting?” eller/och ”Är det någonting vi har missat?” (Wibeck 
2000). Ingen av fokusgruppsmedlemmarna hade något att tillägga och de trodde inte att vi 
hade missat något. Efter en timme och fyrtiofem minuter avslutades sessionen genom att jag 
tackade alla deltagare för medverkan och lovade att skicka min färdiga uppsats till de som var 
intresserade.  

Analys	  och	  tolkning	  
Insamling och analys av informationen i en kvalitativ undersökning har en interaktiv karaktär 
och sker parallellt redan vid den första intervjun anser Merriam (1994). Det innebär däremot 
inte att analysen skulle vara färdig när man samlat in all information. Analysen går då in i en 
mer intensiv fas som kan leda till revidering eller specificering av studiens frågeställningar. 
Strax efter fokusgruppsessionen lyssnade jag av inspelningen av sessionen samtidigt som jag 
kompletterade mina anteckningar. Wibeck (2000) varnar för att moderatorn kan bli påverkad 
av mönster som framträder i en påbörjad analys när han/hon träffar andra fokusgrupper. 
Samtidigt kan moderatorn genom en påbörjad analys få en värdefull inblick i vilka ämnen 
som belysts ordentligt av tidigare grupper och vilka ämnen som behöver belysas mer för att 
kunna leda till någon slutsats. Moderatorn kan styra upp nästa session och lägga tonvikten på 
dessa ämnen. Under tiden jag lyssnade av inspelningen av första fokusgruppssessionen 
försökte jag identifiera de faktorer som gruppmedlemmarna inte hade diskuterat tillräckligt. 
När jag träffade nästa fokusgrupp försökte jag styra samtalet för att få tillräckligt med 
information även kring dessa frågor. 

Målet för analysen är att skapa mening i den insamlade informationen och att komma fram till 
trovärdiga slutsatser. Det finns flera tänkbara sätt att åstadkomma det. Wibeck (2000) nämner 
fyra bearbetningstyper: minnesbaserad, anteckningsbaserad, transkriptionsbaserad samt 
bandbaserad. I en minnesbaserad analys presenteras en muntlig rapport direkt ur minnet. Den 
typ av analys används i marknadsundersökningar där man vill få ett snabbt svar av 
undersökningen. Metoden rekommenderas varken för akademiska undersökningar eller 
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noggranna marknadsundersökningar. Anteckningsbaserad analys bygger på anteckningar från 
diskussionen. Sessionen spelas in med en bandspelare men inspelningen används främst för 
att underlätta transkribering av den muntliga sammanfattningen samt för att underlätta val av 
citat som kan stödja resultatet. Transkriptionsbaserad analys är den mest tidskrävande 
analystypen men samtidigt den mest trovärdiga. Beroende på forskningsfrågans komplexitet 
och syfte kan transkriptionen göras på flera olika nivåer, allt från att notera talstyrka, betonade 
ljud, längre pauser till att skriva text med fullständiga meningar. Ju grövre transkriptionsnivå 
en forskare väljer desto svårare blir det att analysera interaktionen i gruppen. I en 
bandbaserad analys lyssnar forskaren på inspelningen av sessionen och gör en förkortad 
transkription av den. Om moderatorn har gjort en muntlig sammanfattning av diskussionen i 
slutet av sessionen bör denna sammanfattning transkriberas. Även kommentarer och 
anteckningar bör skrivas ner. Denna metod lämpar sig bäst för strukturerade fokusgrupper. 

I denna studie användes en bandbaserad analys som enligt Wibeck (2000, s. 85) faller under 
kategorin analys utan fullständig transkription. Motiven till valet av den bearbetningstypen är 
flera. Under sessionens gång följdes en strukturerad intervjuguide och anteckningar fördes 
systematiskt. I slutet av diskussionen gjordes en muntlig sammanfattning av sessionen och 
deltagarna tillfrågades om de instämde med sammanfattningen samt om någonting skulle 
betonas eller tonas ner. Efter sessionen transkriberades hela sammanfattningen och 
kommentarer och anteckningar skrevs ner. Allt detta bidrog till att en fullständig transkription 
kändes som överflödig och tidsbetungande. Att fokus i denna studie låg på innehållet och inte 
på interaktionen talade ytterligare för en analys utan fullständig transkription. 

Enligt Wibeck (2000) handlar innehållsanalys i grova drag om kodning, kategorisering i 
enheter och sökning efter trender och mönster i det transkriberade materialet. Vid kodningen 
lägger forskare provisoriska etiketter i det transkriberade materialet. Med hjälp av etiketterna 
försöker forskare skapa kategorier för att få ordning på det insamlade materialet. Slutligen 
söker forskaren efter trender och mönster som kan leda till någon slutsats. Om fokusgruppen 
däremot har en strukturerad form försöker forskare vid analysen hitta svar på sina 
forskningsfrågor utifrån intervjuguiden. I den här studien användes en intervjuguide med 
strukturerad form. Frågorna i intervjuguiden var redan ordnade i kategorier så att kodning och 
kategorisering var onödiga processer vid analysen. Analysen handlade framför allt om att få 
svar på de redan förberedda frågorna samt om att söka efter trender och mönster både inom 
och mellan de på förhand bestämda kategorierna. Detta var en ännu anledning till att en 
fullständig transkribering hade valts bort. 

Innehållsanalys av fokusgruppsempiri kan, enligt Wibeck (2000) vara vertikal eller 
horisontell. En vertikal analys innebär att varje grupp analyseras för sig medan i en horisontell 
analys redovisas resultatet över de ämnen som är gemensamma för alla grupper. I denna 
studie gjordes både en vertikal och en horisontell analys av fokusgrupperna. Efter varje 
fokusgruppssession transkriberades den muntliga sammanfattningen av den sessionen. 
Därefter, lyssnade jag av hela inspelningen samtidigt som jag kompletterade den utskrivna 
sammanfattningen med intressanta detaljer. Slutligen kompletterades den utskriva 
sammanfattningen med fältanteckningarna. Efter några dagar lyssnade jag av inspelningen 
och jämförde den med den utskrivna sammanfattningen en gång till för att förvissa mig om att 
jag hade tolkat inspelningen på samma sätt som första gången. Den vertikala analysen av den 
första fokusgruppen var klar innan jag intervjuade nästa fokusgrupp. Den andra fokusgruppen 
analyserades vertikalt på samma sätt som den första. De utskrivna sammanfattningarna 
jämfördes med varandra för att kunna identifiera skillnader i uppfattningar om faktorer som 
påverkar elevers lärande mellan de två undersökta elevgrupperna.  
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Även i den horisontella analysen jämfördes de utskrivna sammanfattningarna med varandra 
men då letade jag efter trender och mönster som var gemensamma för de två grupperna. 
Resultaten redovisades separat. 

Etiska	  ställningstaganden	  
Enligt Wibeck (2000) kan fokusgrupper anses vara mer etiskt tilltalande än exempelvis 
enskilda intervjuer eftersom fokusgruppsmedlemmar kan komma till tals på sina egna villkor. 
Om ett ämne upplevs känsligt för en deltagare eller om deltagaren inte har någon bestämd 
åsikt om det som diskuteras kan den personen avstå från att uttala sig om diskussionsämnet. 
Det är viktigt att vara uppmärksam på att ingen deltagare känner sig trängd och kränkt av 
övriga gruppmedlemmar. 

Under hela arbetets gång följdes forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, www.vr.se). Dessa principer är 
informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 
Informationskravet uppfylldes genom att alla deltagare fick i god tid information om syftet 
med undersökningen. De fick veta att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta 
sin medverkan när de ville. I enlighet med samtyckeskravet valde alla tillfrågade elever att 
delta frivilligt i undersökningen. Eftersom alla deltagare var myndiga och eftersom 
diskussionsämnet bedömdes som icke-känsligt användes inte någon medgivandeblankett som 
deltagarna skulle underteckna. Nyttjandekravet uppfylldes genom att alla deltagare fick 
information om att allt insamlat material skulle användas bara av mig och bara i 
forskningssyfte. I undersökningen anonymiserades både skolan och eleverna för att undvika 
missbruk av uppgifter, vilket uppfyllde konfidentialitetskravet. Deltagarna fick också 
information om att jag kunde garantera konfidentialitet från min sida men att jag inte kunde 
garantera att de själva inte skulle sprida information som de kommit åt genom sitt deltagande i 
fokusgruppen. 

Reliabilitet	  och	  validitet	  
Reliabilitet handlar, enligt Wibeck (2000) om i vilken utsträckning en undersökning kommer 
att ge samma resultat om den genomförs av andra forskare. När det gäller kvalitativ forskning 
anser Merriam (1994) att det finns fler faktorer som på grund av studiens karaktär försvagar 
dess reliabilitet. Exempelvis är människans beteende inte statisk utan föränderligt, vilket 
medför att det blir nästan omöjligt att erhålla samma resultat vid upprepning av en studie. 
Vidare är meningen med en kvalitativ forskning att beskriva och förklara andra människors 
upplevelser och uppfattningar. Eftersom olika forskare kan tolka andra människors 
uppfattningar på olika sätt försvårar det ytterligare en reliabel mätning. Med utgångspunkten 
att denna studie är en kvalitativ studie och att målgruppen är elever med ett föränderligt 
beteende anser jag att reliabiliteten för denna studie är svag. Wibeck (2000) anser att 
fokusgruppsstudiens reliabilitet kan förbättras genom att låta flera forskare, oberoende av 
varandra analysera den insamlade empirin för att sedan jämföra dessa analyser. På grund av 
tids- och resursbrist var det dock omöjligt att genomföra i denna studie. Billinger (2005) 
påstår att fokusgruppsstudiens reliabilitet ökar om samma moderator har möjlighet att leda de 
sessioner som ingår i studien. I denna studie var jag moderator vid båda sessionerna. 

Enligt Kvale (Fejes & Thornberg 2009) handlar begreppet validitet om i vilken utsträckning 
den genomförda forskningen och den använda metoden verkligen undersöker det som man 
avser att undersöka. Validering är inte bara en granskning som görs i slutet av undersökningen 
utan en kvalitetskontroll som genomförs under studiens samtliga faser och som framför allt 
inbegriper följande tre kritiska frågor.  



31	  
	  

	  

Är syfte och frågeställningar lämpade för kvalitativ forskning? Intentionen med denna studie 
var att få en djupare förståelse om ett fenomen och inte att göra en statistisk analys. Därför 
anser jag att en kvalitativ metodologisk ansats passade bäst till studiens syfte och dess 
frågeställningar. 

Passar de valda insamlings- och analysmetoderna till studiens syfte och frågeställningar? 
Avsikten med denna studie var att undersöka åsikter, attityder och uppfattningar som två 
grupper gymnasieelever har. För att uppnå studiens syfte framstod fokusgrupper som den 
mest lämpade insamlings- och analysmetoden.  

Hur väl besvarar resultatet studiens syfte och frågeställningar? Syftet med denna studie var 
att undersöka faktorer som påverkar elevers lärande. I resultatdelen framgår det tydligt vilka 
faktorer som enligt de undersökta eleverna påverkar elevers lärande. Utifrån de tre kritiska 
frågorna anser jag att denna studies validitet är tillräcklig hög. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32	  
	  

	  

6.	  Resultat	  

I den horisontella analysen presenteras de uppfattningar som var gemensamma för elever på 
teknik- och ekonomiprogrammet om faktorer som påverkar elevers lärande. I den vertikala 
analysen belyses skillnader i uppfattningar om faktorer som påverkar elevers lärande mellan 
de två grupperna. I avsnittet ”Jämförelse med Hattie” ställs resultatet från denna studie mot 
resultatet som Hattie erhållit. 

Den	  horisontella	  analysen	  

UNDERVISNINGEN 
I en mellanstor stad i västra Sverige läser tio elever sitt tredje år på två högskoleförberedande 
program på gymnasiet. Fem av eleverna läser teknikprogrammet och fem av eleverna läser 
ekonomiprogrammet. Eleverna anser att lektionslängd påverkar deras lärande. Det blir svårt 
att behålla fokus på ämnet under en längre tid, vilket innebär att lektioner inte får vara för 
långa. För korta lektioner däremot innebär att man hinner komma i gång först i slutet av 
lektionen. Korta lektioner ökar också stressnivån eftersom man måste byta undervisningssal 
oftare. Dessutom tre eller fyra lektioner i veckan i en kurs innebär att man inte hinner ta till 
sig innehållet från sista lektionen innan man kastas in i kursens nya område redan nästa dag. 
Ett lektionspass bör vara mellan sextio och nittio minuter långt beroende på ämne. Ett 
lektionspass i ett teoretiskt ämne bör vara ungefär sextio minuter långt medan i ett praktiskt 
ämne kan ligga närmare nittio minuter. Det är viktigt att lärare gör en kort paus i form av 
bensträckare om lektionspasset närmar sig nittio minuter annars orkar inte eleverna behålla 
koncentrationen.  

Eleverna har sällan läxor. Med läxor anser de uppgifter som ska lösas hemma och som lärare 
rättar och kommenterar. Brist på läxor gör att eleverna inte tvingas studera regelbundet. Flera 
små prov är att föredra framför bara ett slutprov av flera skäll. Ett litet, icke omfattande prov 
blir lättare att ta igen än ett stort omfattande prov vid de tillfällen man missat det eller 
misslyckats med det. Eleverna anger att de intensifierar sitt lärande inför prov. Fler 
provtillfällen gör dessutom att de blir tvungna att studera oftare med större intensitet. Om en 
lärare betygsätter eleverna bara utifrån deras resultat på nationella prov studerar inte eleverna 
regelbundet utan tror att de kan ta igen sitt lärande innan nationella provet. Eleverna fokuserar 
då på att få ett bra betyg och inte på att få bra kunskap i ämnet. Eleverna efterfrågar mer 
elevinflytande vid valet av examinationssätt. De anser att vissa kursmoment är lämpligare att 
redovisa i form av inlämning eller muntlig presentation i stället för prov.  
Gruppens sammansättning pekas ut som en av de avgörande faktorerna för ett framgångsrikt 
grupparbete. Gruppen bör bestå av personer som ligger på ungefär samma kunskapsnivå för 
att kunna driva varandras lärande framåt. De ”svaga” elevers lärande gynnas inte av att de 
sitter jämte de ”duktiga” eftersom de ”svaga” eleverna upplevs som en belastning för de 
”duktiga”. Det är också viktigt att lärare bedömer individer och inte gruppen vid ett 
grupparbete annars finns det risk att de drivande elever inom gruppen tappar motivationen. 

LÄRAREN 
Eleverna betonar vikten av en bra lärare som en förutsättning för elevernas goda lärande. En 
bra lärare måste känna passion för sitt arbete och måste kunna sitt ämne. Hon/han ska vara 
lyhörd och ska kunna se varje persons svagheter och styrkor. En bra lärare ska vara halv 
”kompisaktig” med samtidigt auktoritär. Hon/han måste kämpa för att skapa bra studiero i 
klassrummet, vilket anses vara en av de mest avgörande faktorer för elevers lärande. En bra 
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lärare ska vara engagerad och hon/han måste stimulera elever att engagera sig själva i 
undervisningsprocessen. Lärare måste kunna undervisa på ett varierande sätt för att väcka 
intresse hos eleverna och hon/han måste uppmuntra och berömma eleverna mer. De flesta 
lärare underskattar betydelsen som beröm har på elevernas studiemotivation. Alla dessa 
egenskaper gör att eleverna känner respekt för en sådan lärare och lust för att lära. 

SKOLAN 
Att studera på en skola bland ett tusen andra elever har ingen påverkan på elevernas lärande 
jämfört med om de hade studerat på en mindre eller större skola. Eleverna tror att en större 
skola har större resurser i förhållande till en mindre skola men att de märker att dessa resurser 
inte fördelas rättvist mellan olika program och mellan olika inriktningar i ett och samma 
program. Exempelvis, eleverna som läser vissa program och vissa inriktningar åker på mer 
attraktiva studieresor jämfört med andra elever, vilket påverkar elevernas studiemotivation. 
Studiero pekas ut som en av de viktigaste faktorerna som påverkar elevers lärande i 
klassrummet. I en stökig miljö blir det svårt att fokusera på undervisningen. Dessutom kan 
fler personer dras in i samtal som inte har med ämnet att göra om lärare inte sätter stopp för 
det. Det krävs en auktoritär lärare som vågar säga till de stökiga eleverna för att skapa en bra 
studiero. Kamratstöd och kamrathjälp i skolan välkomnas och är önskvärda dock pekas de 
inte ut som avgörande för elevernas lärande. 

ELEVEN 
Intresset för ämnet påverkar studiemotivation positivt. Därför är det viktigt att lärare 
undervisar på ett intresseväckande sätt, ett sätt som engagerar och studiemotiverar eleverna. 
Beröm från lärare ökar elevernas studiemotivation och dess påverkan på studiemotivationen 
underskattas av många lärare. Framtidsplaner driver lärande framåt. Om man inte har några 
framtidsplaner fokuserar man inte på att få bra betyg. Bra betyg är inte då viktiga för tillfället. 
Hopp om bra jobb och om bra karriär ökar studiemotivation och stimulerar lärandet.  

Känslan inför prov beror på ämnet och på hur förberedd man känner sig inför provet. Oftast 
känner man oro inför ett prov i matematik men den känsla brukar försvinna när provet satt i 
gång. Ju bättre förberedd man är för provet desto mer nervös blir man eftersom man har 
förväntningar på att få bättre betyg. Oro och nervositet inför prov kan negativt påverka 
elevernas prestation på provet. Elevernas uppfattning är att mobiltelefoner och datorer inte 
används i en så stor omfattning för andra syften än för lärande. Eleverna använder 
mobiltelefoner och datorer bland annat för att sms-a, maila, kolla facebook och lyssna på 
musik under lektionstid. Det är mer störande att inte läsa inkomna meddelande än att läsa och 
besvara dem med en gång. Man tänker på dem hela tiden då i stället för att fokusera på 
undervisningen. Eleverna på ekonomiprogrammet tror att ungefär tjugo procent av lektionstid 
går åt för att använda mobiltelefoner och datorer för ett annat syfte än lärande. De tycker ändå 
att det inte är mycket och att det inte stör deras lärande. 

HEMMET 
Eleverna kommer från både ekonomiskt och socialt stabila familjer. Alla bor tillsammans med 
sina biologiska föräldrar och anser att familjestruktur påverkar mycket ens lärande. Den 
person som har problem hemma tar med sig dessa problem till skola och kan därför inte 
fokusera på undervisningen. Familjeproblem tar mycket energi så att man förändrar sitt 
beteende både i och utanför skolan. Eleverna pratar inte utifrån sin egen erfarenhet utan 
utifrån erfarenhet som några personer de känner har haft.   

Föräldrarnas socioekonomiska status i form av utbildning, sysselsättning och inkomst utpekas 
som en faktor som ger bättre möjligheter och som indirekt kan underlätta elevernas lärande. 
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Föräldrar med högre utbildning kan hjälpa sina barn med läxor, föräldrar som har bättre jobb 
är oftast inte så trötta efter jobbet och kan engagera sig i barnets skolfrågor, föräldrar som 
tjänar bra kan betala barnets semester, körkort, mobilräkning och liknande vilket gör att 
barnet kan fokusera på skolarbete och inte behöver arbeta på fritid för att unna sig dessa saker. 
Eleverna beskriver en trygg lärmiljö hemma med eget rum som erbjuder bra förutsättningar 
för lärande. Föräldrarna diskuterar barnens framtidsplaner och försöker påverka dem, speciellt 
nu i slutet av gymnasieutbildningen. Att föräldrarna intresserar sig för vad barnen gör i skolan 
och att de stöttar och motiverar sina barn ökar barnens studiemotivation. Föräldrarna frågar 
om barnen gjort läxor dock de kontrollerar inte det. På grund av ämnens komplexitet kan 
föräldrarna sällan hjälpa sina barn med läxorna. Föräldrarna begränsar inte dataspelande, Tv-
tittande eller kamratkontakter utan litar på att deras barn kan sköta det själva.  

SLUTSATS 
Eleverna på teknik- och ekonomiprogrammet upplever att följande faktorer påverkar deras 
lärande: 

-‐ Lektionslängd: det är svårt att hålla fokus på ämnet om lektionen är lång 
-‐ Läxor: oftare läxor gör att eleverna studerar mer kontinuerligt 
-‐ Prov: fler provtillfällen gör att eleverna studerar oftare med större intensitet 
-‐ Gruppering inom klassen: homogena grupper med avseende på kunskapsnivå 
-‐ Bedömning: individuell bedömning vid grupparbete 
-‐ Lärare: lärares relationella-, ledar-, didaktiska- och personliga kompetens 
-‐ Skolresurser: rätt fördelning av skolresurser påverkar studiemotivation 
-‐ Studiero: i en stökig klassmiljö blir det svårt att fokusera på undervisningen 
-‐ Intresse för ämnet: påverkar studiemotivation 
-‐ Beröm: från lärare ökar studiemotivation 
-‐ Framtidsplaner: driver lärande framåt  
-‐ Familjestruktur: en stabil familjestruktur ger en känsla av trygghet 
-‐ Föräldrarnas socioekonomiska status: underlättar elevers lärande 
-‐ Föräldrarnas engagemang i och intresse av skolarbete: stimulerar elevers lärande  

 

Den	  vertikala	  analysen	  

UNDERVISNINGEN 
Eleverna är överens om att regelbundna läxor gör att de tvingas studera mer kontinuerligt. 
Eleverna på teknikprogrammet anser att de redan har för mycket att göra så att läxor mer ökar 
stressnivån än vad det påverkar lärande positivt. De vill styra sitt lärande själva. Eleverna på 
ekonomiprogrammet däremot vill ha mer läxor i matematik. Matematik anses vara ett tråkigt 
ämne som man inte studerar av egen vilja. Därför bör lärare ge mer läxor för att tvinga 
eleverna att arbeta med matematiken mer kontinuerligt.  
Eleverna anser att grupparbete har positiv verkan på deras lärande. Eleverna på 
ekonomiprogrammet föredrar att arbeta enskilt, i egen takt än att bli beroende av andra elever 
i ett grupparbete. Eleverna på teknikprogrammet emellertid tycker mer om ett varierande 
arbetssätt med både enskilt- och grupparbete.  
 
LÄRAREN 
Det finns ingen skillnad i uppfattningar mellan de två grupperna om vilka egenskaper hos en 
lärare som stimulerar ett gott lärande. 
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SKOLAN 
Eleverna är överens om att ökningen av klasstorlek försämrar elevernas förutsättningar för 
lärande. Eleverna på teknikprogrammet tycker att klasstorleken inte har någon direkt 
påverkan på elevernas lärande så länge det är bra studiero i klassrummet. De läser några 
kurser ihop med andra grupper och märker att det är mer stökigt i klassrummet då. Eleverna 
på teknikprogrammet tycker att större grupper medför sämre studiero i klassrummet vilket 
negativt påverkar elevernas koncentration på lektionerna och i förlängningen deras lärande. 
Eleverna på ekonomiprogrammet anser att om klassen är stor då hinner inte lärare hjälpa alla 
elever. Sämre tillgänglighet till lärare påverkar negativt elevernas förutsättningar för lärandet.  

ELEVEN 
Eleverna är överens om att sociala medier tar mycket av deras studietid dock de inte tycker att 
det påverkar deras lärande negativt. Eleverna på ekonomiprogrammet studerar hemma med 
påslagen Tv, medan de lyssnar på musik och har tillgång till sociala medier antingen via dator 
eller mobiltelefon. De är medvetna att sociala medier tar mycket av deras studietid men de 
kan inte tänka sig att studera på något annat sätt. Teknikeleverna tittar emellertid sällan på Tv 
eftersom de anser att Tv-tittandet är en tidstjuv dock lyssnar de också på musik och har 
tillgång till sociala medier under tiden de studerar.  

Ekonomieleverna hinner inte sporta (träna) på grund av att de jobbar efter skolan och för att 
studierna tar mycket av deras fritid. Därför kan de inte uttala sig om vilken effekt som 
träningen har på elevernas lärande. Teknikeleverna tränar tre till fyra gånger i veckan i 
genomsnitt och de anser att träningen verkar avkopplande så att man rensar sina tankar under 
tiden man tränar.  

HEMMET 
Eleverna på teknik- och ekonomiprogrammet anser att föräldrarnas utbildning och 
sysselsättning påverkar positivt elevernas lärande. Eleverna på ekonomiprogrammet tycker att 
föräldrarnas utbildning och sysselsättning fungerar som ett riktvärde som de strävar efter att 
passera. De siktar alltså högre upp än vad deras föräldrar uppnått i sitt liv. Eleverna på 
teknikprogrammet anser däremot att barn ofta försöker härma sina föräldrar. Barn vars 
föräldrar har akademisk utbildning söker sig till universitet medan barn vars föräldrar inte har 
akademisk utbildning satsar på att jobba direkt efter gymnasiet.  

SLUTSATS 
Det finns ingen skillnad i uppfattningar om hur de enskilda faktorerna påverkar elevernas 
lärande, positivt eller negativt på teknik- och ekonomiprogrammet. Skillnaderna är mer 
relaterade till elevernas vanor kopplade till en påverkansfaktor samt upplevelse av 
konsekvenser som en påverkansfaktor har. Dessa skillnader är följande: 
 
-‐ Läxor: TE-ökar stressnivå / EK-oftare läxor gör att eleverna studerar mer kontinuerligt 
-‐ Klasstorlek: TE-påverkar studiero / EK-påverkar tillgänglighet till lärare 
-‐ Grupparbete: TE-varierande arbetssätt / EK-enskilt arbete 
-‐ Tv-tittande: TE-tittar sällan på Tv / EK-tittar ofta på Tv 
-‐ Fysisk träning: TE-tränar regelbundet / EK-hinner inte träna 
-‐ Föräldrarnas socioekonomiska status: TE-barn försöker följa föräldrarnas fotspår /  

EK-barn försöker nå högre upp än föräldrarna uppnått 
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Jämförelsen	  med	  Hattie	  

UNDERVISNINGEN 
Både i denna och i Hatties (2009) studie efterfrågar eleverna varierande 
undervisningsstrategier där lärare använder konkreta exempel från vardagslivet i sin 
undervisning. Effekten av hemläxor visar sig i Hatties (2009) studie vara svag positiv vilket 
stämmer bra överens med uppfattningar som eleverna i denna studie har.  

Eleverna föredrar fler mindre prov framför ett stort prov eftersom de blir tvungna att studera 
oftare med större intensitet. Hatti (2009) däremot kom fram till att återkommande prov 
förbättrar elevers studieprestation till en viss gräns och att ökning av antal prov över den 
gränsen leder till en försämring. Kamrathandledning, enligt Hattie (2009) gynnar både 
handledaren och den som blir handledd medan i denna studie anses kamrathandledning vara 
önskvärd dock inte avgörande för lärande. 

LÄRAREN 
I båda studier utpekas lärare som en av de viktigaste faktorerna för elevers lärande. Lärarens 
tydlighet i undervisningen, bra undervisningskvalitet samt förmåga att skapa förtroendefulla 
relationer är några egenskaper som kännetecknar en bra lärare, enligt dessa studier. Eleverna 
föredrar en ”halvkompisaktig” men samtidigt auktoritär lärare. En lärare som de kan lita på 
och känna förtroende för. Denna påverkansfaktor sammanfattas i Hatties (2009) studie som 
förtroendefulla relationer och visar sig vara en faktor med stor påverkan på elevers 
studieresultat. 

Lärare med goda ämneskunskaper anses i denna studie vara en viktig faktor för elevers 
lärande medan i Hatties (2009) studie visar sig denna faktor ha en försumbar effekt på elevers 
studieprestation. Hatties (2009) förklaring är att lärare har allmänt bättre ämneskunskaper än 
vad elever har så att lärares ämneskunskaper som en enskild faktor inte har så stor inverkan på 
elevers studieprestation. 

SKOLAN 
När det gäller kategorin ”skolan” anges uppförande i klassrummet/studiero vara den mest 
kraftfulla faktor för elevers lärande i de båda studierna. Eleverna anser att deras lärande 
påverkas positivt av en lärare med förmåga att reducera störningsmoment i klassrummet. När 
det gäller skolans ekonomiska resurser anser Hattie (2009) att mängden pengar inte är lika 
viktigt som hur pengarna används, vilket även bekräftas av eleverna i denna studie. 
Klasstorlekens påverkan på elevers lärande är indirekt och arbetsrelaterad, enligt Hattie 
(2009). Eleverna i denna studie anser också att klasstorleken inte har någon direkt påverkan 
på elevers lärande. Större klasser innebär dock oftast sämre studiero i klassrummet och sämre 
lärartillgänglighet vilket negativt påverkar elevers lärande. 

Vikten av kamratpåverkan i form av stöd, hjälp och handledning betonas inte i denna studie i 
lika stor omfattning som i Hatties (2009). Lärande i små grupper inom klassen vid de tillfällen 
elever löser någon uppgift ger enligt Hattie (2009) goda resultat på elevers studieprestationer. 
Eleverna i denna studie är inte eniga i den frågan. En del elever anser att de lär bättre när de 
arbetar enskilt, i egen takt medan en del tycker att ett varierande arbetssätt med både enskilt- 
och grupparbete underlättar deras lärande. Hatties (2009) slutsats är att gruppering inom 
klassen har knappt någon inverkan på elevers studieprestation medan eleverna i denna studie 
anser att gruppens sammansättning har stor påverkan på deras lärande. För att eleverna ska 



37	  
	  

	  

kunna driva varandras lärande framåt bör gruppen bestå av personer som ligger på ungefär 
samma kunskapsnivå, anser eleverna. 

ELEVEN 
Elevernas motivation i form av intresse och uppmuntran spelar stor roll vid 
kunskapsskapandet, enligt båda studier. Här betonas igen lärares roll. Eleverna förväntar att 
lärare gör sin undervisning intressant och på ett sätt som engagerar elever till aktivt 
deltagande.  

Hatties (2009) rangordningslista över påverkansfaktorer (Bilaga 1) toppas av en faktor som 
kallas självskattning.  Med självskattning menas att eleverna har god kännedom om sin 
prestationsförmåga i förhållande till målen. Självskattningen anses dock inte vara någon 
faktor med stor positiv påverkan på elevernas lärande i denna studie. Fysisk träning visar sig 
vara en faktor med måttlig positiv effekt på elevers studieprestationer i Hatties (2009) studie. I 
denna studie anger en del av eleverna att de inte har tid för att träna eftersom de antingen 
arbetar eller studerar på sin fritid. En del av eleverna tycker däremot att träningen verkar 
avkopplande och att man rensar sina tankar under tiden man tränar vilket underlättar deras 
lärande efter träningen. 

HEMMET 
Hemmiljö har positiv påverkan på elevernas lärande enligt både denna och Hatties (2009) 
studie. Med hemmiljö menas elevernas socialpsykologiska miljö och stimulans i hemmet. Att 
föräldrarna visar intresse av det barnet gör i skolan, att de engagerar sig, stöttar och 
uppmuntrar sina barn påverkar positivt barnens lärande.  

Föräldrarnas socioekonomiska status i form av utbildning, inkomst och sysselsättning utpekas 
också som en faktor med stor påverkan på elevers studieprestation i Hatties (2009) studie. I 
denna studie anser eleverna att föräldrarnas socioekonomiska status ger bättre levnadsvilkor 
och på så sätt indirekt underlättar barnens lärande. Hattie (2009) kom fram till att 
familjestruktur har försumbar effekt på studieprestation medan eleverna i denna studie anser 
att familjestruktur påverkar mycket ens lärande. Eleverna menar framför allt att 
familjestruktur med stabila förhållanden ger känsla av trygghet vilket underlättar barnens 
lärande. En konfliktladdad familjestruktur däremot gör att barnen inte kan fokusera på sina 
studier varken hemma eller i skolan vilken negativt påverkar deras studiemotivation och i 
förlängningen deras studieprestation. 

SLUTSATS 
Likheter mellan resultatet i denna och Hatties studie är följande: 

-‐ Undervisningsstrategier: varierande undervisningsstrategier med konkreta exempel från 
vardagsliv 

-‐ Hemläxor: svag positiv effekt på elevers lärande 
-‐ Lärare: en av de viktigaste faktorerna för elevers lärande 
-‐ Studiero: en av de viktigaste faktorerna för elevers lärande 
-‐ Skolresurser: rätt fördelning av skolresurser påverkar studiemotivation 
-‐ Klasstorlek: påverkar lärandet indirekt och är arbetsrelaterad 
-‐ Studiemotivation: i form av intresse och uppmuntran 
-‐ Hemmiljö: föräldrarnas engagemang i och intresse av skolarbete, stöttning och 

uppmuntran 
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Skillnader mellan resultatet i denna och Hatties (2009) studie är följande: 

-‐ Kamrathandledning: önskvärd dock inte avgörande för lärande / Hattie gynnar både 
handledaren och den som blir handledd  

-‐ Lärarens ämneskunskaper: en viktig faktor för elevers lärande / Hattie en faktor med 
försumbar effekt på elevers studieprestation 

-‐ Kamratpåverkan: betonas inte i lika stor omfattning som i Hatties studie 
-‐ Lärande i små grupper: en del elever föredrar enskilt arbete medan andra ett varierande 

arbetssätt / Hattie ger goda resultat på elevers studieprestationer 
-‐ Gruppering inom klassen: gruppens sammansättning har stor påverkan på elevernas 

lärande / Hattie har knappt någon inverkan på elevers studieprestation 
-‐ Självskattning: inte någon faktor med stor positiv påverkan på elevernas lärande / Hattie 

toppar rankningslistan över faktorer som påverkar elevers prestation 
-‐ Fysisk träning: rensar tankar och underlättar lärande / Hattie en faktor med måttlig positiv 

effekt på elevers studieprestationer  
-‐ Föräldrarnas socioekonomiska status: indirekt underlättar barnens lärande / Hattie en 

faktor med stor påverkan på elevers studieprestation  
-‐ Familjestruktur: påverkar mycket barnens lärande / Hattie har försumbar effekt på 

studieprestation  
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7.	  Diskussion	  

I följande kapitel diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning som har 
presenterats i de inledande avsnitten. Under didaktiska implikationer diskuteras lärdomar som 
har dragits av att studera faktorer som påverkar elevers lärande. Kapitlet avslutas med en 
diskussion av studiens metod och resultat i förhållande till studiens syfte samt med några 
förslag till fortsatt forskning. 

Resultatdiskussion	  
Syftet med studien var att undersöka den påverkan som några faktorer inom kategorierna: 
undervisningen, läraren, skolan, eleven och hemmet har på elevernas lärande vid teknik- och 
ekonomiprogrammet utifrån elevernas upplevelse. Flertalet av de påverkansfaktorerna som 
eleverna anger som betydelsefulla för deras lärande sträcker sig över fler kategorier men har 
en gemensam nämnare – läraren. Dessa faktorer är lärarkompetenser, gruppering inom 
klassen, studiero, läxor, prov, bedömning, intresse för ämne och beröm.  

Lärarkompetenser som lyfts fram i studien är relationella-, ledar-, personliga- och didaktiska 
kompetens. Enligt Skolverket (2009b) innefattar den relationella kompetensen lärarens 
förmåga att möta elever utifrån deras kulturella, sociala och individuella förutsättningar. En 
förmåga som har en stor betydelse i ett samhälle med stor invandring och allt större sociala 
klyftor (Skolverket 2009a). Ledarkompetensen handlar om lärarens förmåga att organisera 
undervisningen. Kimber och Sandersson (1995) samt Maltén (1997) anger några lärarstilar 
(sid 17) som är kopplade till lärarens ledarkompetens. Den demokratiska lärarstilen där 
läraren låter eleverna ta eget ansvar för sitt lärande och för planeringen är den ledarstilen som 
lyckats bäst i undervisningen och som föredras mest av eleverna. Den lärarstilen passar 
dessutom bäst till det entreprenöriella lärandet som enligt Skolverket (2011b) ska genomsyra 
alla skolformer i Sverige där eleverna förväntas vara delaktiga i hela undervisningsprocessen 
som innefattar planering, genomförande och utvärdering (Peterson & Westlund 2007). Även 
skollagen (Sverige 2010) betonar vikten av elevers inflytande över utbildningen där lärare 
med sitt tydliga ledarskap i klassrummet måste kontinuerligt stimulera elever till att delta i 
hela kedjan: förberedelse, genomförande och utvärdering. Ellmin (2011) anser att lärarens 
personliga kompetens uppmärksammas allt mer idag och att det är personen bakom lärarrollen 
som är i fokus. Eleverna föredrar en lärare som är ”halvkompisaktig” men samtidigt 
auktoritär. En lärare som de kan lita på. Lärarens personliga kompetens sammanfattas av 
Skolverket (2009a) som förmåga att visa empati, respekt och tolerans samt tro på elevernas 
potential och förmåga att lära. Didaktisk kompetens innebär lärarens förmåga att variera 
undervisningsmetoder och undervisningsstrategier för att stödja elevers lärande (Skolverket 
2009a). Eleverna efterfrågar varierande undervisningsstrategier där lärare låter de arbeta både 
enskilt och i små grupper. Varierande undervisningsstrategier visar sig vara en faktor med stor 
påverkan på elevers prestationer (Hattie 2009). 

Studien visar att eleverna upplever gruppering inom klassen som en faktor med stor betydelse 
för elevernas lärande. För att en elev ska kunna lära sig av andra elever i gruppen bör gruppen 
bestå av elever som har ungefär samma kunskapsnivå. Här lyfter eleverna fram vikten av det 
sociokulturella lärandet, det vill säga samspelet mellan miljö och individ (Lindqvist 1999). 
Centralt begrepp i det sociokulturella lärandet är Vygotskijs närmaste utvecklingszon som 
handlar om det som ett barn kan klara på egen hand och det som barnet klarar av först med 
hjälp av andra personer (Daniels 2005). Lärare har en central roll eftersom det är oftast 
hon/han som gör grupper i klassen. Det är av stor betydelse för elevernas lärande att läraren 
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noga tänker igenom hur hon/han konstruerar grupper i klassen och/eller tilldelar sittplatser i 
klassrummet. 

Studiero är en påverkansfaktor vars betydelse för elevernas lärande lyfts fram i studien liksom 
i Hatties (2009) studie. Ellmin (2011) påstår att lärande sker i en interaktion mellan individ 
och miljö och att i ett klassrum är eleverna varandras arbets- och utvecklingsmiljö. Klassens 
storlek kan spela en stor roll för om en elev kommer att uppfatta sin miljö som en bra 
utvecklingsmiljö eller som en konfliktfylld miljö. Den avgörande rollen har dock läraren. En 
lärare måste ständigt arbeta för att skapa en bra studiero i klassrummet med goda relationer 
mellan klassmedlemmar. I den situationen efterfrågar eleverna en lärare med auktoritär 
lärarstil. En lärare, enligt Maltén (1997), behöver inte vara fast i sin lärarstil utan kan skifta 
och anpassa den till rådande situationer. Det innebär att en lärare med en ”halvkompisaktig” 
roll bör kunna vid behov anta den auktoritativa rollen. 

Regelbundna hemläxor och återkommande prov gör att eleverna studerar oftare med större 
intensitet. För att hemläxor och prov ska bidra till elevers lärande betonas lärarens aktiva roll i 
form av värderande stöd. Enligt Ellmin (2011) handlar det värderande stödet om att ge 
feedback på elevens prestation, ansträngningar och beteende. För att läxorna och proven ska 
kännas meningsfulla måste eleverna få en tydlig återkoppling på sin prestation som ska tala 
om för dem var de befinner sig, vart de är på väg och hur de kan gå vidare i sitt lärande, så 
kallad formativ bedömning (Lundahl 2011). Det är lärarens roll att avgöra vad som för en 
elevgrupp är lagom stor mängd hemläxor och prov. För stor mängd hemläxor och prov 
försämrar elevers lärande (Hattie 2009). Enligt Imsen (2000) verkar överstimulering 
destruktivt på elevers kunskapsskapande. När eleverna känner att ett skolarbete är för svårt 
kan de bli frustrerade och ge upp. 

Intresset för ämnet påverkar positivt elevernas studiemotivation och i förlängningen deras 
lärande. Även i detta sammanhang understryker eleverna lärarens viktiga roll där de förväntar 
sig att lärare undervisar på ett intresseväckande sätt som engagerar och studiemotiverar 
eleverna. Alla ämnen uppfattas inte som roliga men det sättet som lärare undervisar på kan 
göra att eleverna ändrar sin uppfattning. Synen på att kunskap inte längre är något som passivt 
mottas utan något som aktivt konstrueras får stora konsekvenser på undervisningen samt 
ställer större krav på läraren (Ellmin 2011). Elevernas engagemang och motivation för lärande 
ses inte längre som bara en inre egenskap utan något som stimuleras av den omgivande miljön 
(Lundgren, Säljö & Liberg 2012). 

Den sista faktorn som har stor betydelse för elevernas kunskapsskapande och som är direkt 
koppad till lärare är beröm. Flertal lärare underskattar den positiva effekten som beröm har på 
elevernas studiemotivation och därmed deras lärande. Enligt Ellmin (2011) ska positivismen 
vara grunden för ett konstruktivistiskt lärande. Läraren måste lyfta fram elevens positiva sidor 
för att kunna använda dem som ett verktyg för en fortsatt progression. Lärare måste ge 
emotionellt stöd till eleven i form av uppmärksamhet och omtanke, måste ta eleven på allvar 
och måste försöka förstå eleven. 

I studien lyfts fler påverkansfaktorer som hör till kategorin hemmet fram. Eleverna anger 
familjestruktur, föräldrarnas socioekonomiska status och föräldrarnas engagemang som 
betydelsefulla faktorer för deras lärande. Skolverkets (2009a) rapport visar att föräldrarnas 
förväntningar på och ambitioner för sitt barn påverkar positivt barnets skolresultat liksom 
föräldrarnas engagemang i och intresse av skolarbete. Familjeförhållanden, föräldrarnas 
sociala bakgrund i form av utbildningsnivå och kulturella kapital samt föräldrarnas 
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socioekonomiska status i form av inkomst, yrke och försörjningsmöjligheter tillhör faktorer 
som direkt påverkar barns förutsättningar och möjligheter. Eleverna anger att den person som 
har problem hemma tar med sig dessa problem till skolan och kan därför inte fokusera på 
undervisningen. Familjeproblem tar mycket energi och orsakar beteendeförändring både i och 
utanför skolan. Om man lägger det ihop med att enligt Skolverkets (2009a) rapport arbetar 
föräldrarna i ökad omfattning och därmed tillbringar mindre tid med sina barn, att antalet 
skilsmässor ökade under 90-talet och att barn som lever med en förälder presterar sämre i 
skolan förstår man vikten av ett tätare samarbete mellan hemmet och skola. I läroplanen för 
gymnasiet (Skolverket 2011b) anges att skolan ska samverka med hemmen för att hjälpa 
eleven att uppnå sin optimala utveckling. Den samverkan ska vara dubbelriktad. Dels utgör 
föräldrar den utvecklingszon som eleverna befinner sig ofta i och som kan utnyttjas för 
elevers utveckling (Daniels 2005). Dels kan skola stärka föräldrarna i deras roll i sådana fall 
där familjemiljö präglas av stress och dåliga sociala och ekonomiska förhållanden (Ellmin 
2011). Ett sätt att upprätthålla en givande samverkan mellan hemmet och skola är 
kontinuerliga möten där föräldrar och lärare träffas som jämlika med ett gemensamt mål att 
stödja elevens lärande (Bouakaz 2007). Studien visar att föräldrarnas socioekonomiska status 
i form av utbildning, sysselsättning och inkomst ger bättre möjligheter och kan indirekt 
underlätta elevernas lärande. Föräldrar med högre utbildning kan hjälpa sina barn med läxor, 
föräldrar som har bättre jobb är oftast inte så trötta efter jobbet och kan engagera sig i barnets 
skolfrågor, föräldrar som tjänar bra kan betala barnets utgifter vilket gör att barnet kan 
fokusera på skolarbete och inte behöver arbeta på sin fritid. Skolverkets (2008) rapport visar 
att det finns ett klart samband mellan föräldrars utbildningsnivå och hur bra elever i behov av 
stöd lyckas i skolan. Föräldrar med högre utbildningsnivå har större möjlighet att hjälpa sitt 
barn med hemuppgifter samt utöva inflytande på skolans verksamhet. 

Studien visar att eleverna upplever att skolresurserna fördelas orättvist mellan olika program 
och mellan olika inriktningar i ett och samma program. Som exempel nämns att eleverna som 
läser vissa program och vissa inriktningar åker på mer attraktiva studieresor jämfört med 
andra elever, vilket påverkar elevernas studiemotivation. På 1990-talet kommunaliserades 
svenska skolor då kommunerna tilldelades ansvaret för att fördela resurser till skolorna 
(Skolverket 2009a). Även kommunerna decentraliserades då ansvaret lämnades över till 
skolenheterna och rektorerna. Resurser är en nödvändig förutsättning för en högkvalitativ 
utbildning. Det som dock är avgörande är hur dessa resurser används. Hattie (2009) anser att 
man lägger alltför stor fokus på att förklara elevers framgångar utifrån skolans strukturella 
skillnader som är kopplade till skolresurser trots att de hör till de minst inflytelserika 
faktorerna på elevers studieprestationer. 

Det finns inga skillnader i uppfattningar om hur de undersökta faktorerna påverkar elevernas 
lärande, positivt eller negativt på teknik- och ekonomiprogrammet. De skillnaderna som har 
framkommit handlar om elevernas vanor kopplade till en påverkansfaktor samt upplevelse av 
andra konsekvenser som en påverkansfaktor kan ha. Kartläggning av elevernas vanor samt en 
djupare insikt av de andra konsekvenserna som de undersökta faktorerna har hamnar på 
utkanten av studiens intentioner vilket lämnas till en annan studie vid något annat tillfälle. 
 
Elevernas uppfattningar om hur lärare, studiero, undervisningsstrategier, studiemotivation, 
skolresurser, klasstorlek, hemläxor och hemmiljö påverkar deras lärande stämmer överens 
med Hatties (2009) resultat i Visible Learning. Studiens avsikt var inte att mäta i vilken 
omfattning de undersökta faktorerna påverkar elevernas lärande. Trots det poängterar eleverna 
vikten av tre av dessa faktorer framför de andra.  De faktorerna är lärare, uppförande i 
klassrummet/studiero och undervisningsstrategier. Även i Hatties (2009) studie anges de tre 
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som faktorer med stor påverkan på elevprestationer med en effektstorlek större än 0,60. 
Lärarens tydlighet i undervisningen, bra undervisningskvalitet samt förmåga att skapa 
förtroendefulla relationer är några egenskaper som är kopplade till påverkansfaktor ”lärare” 
som lyfts fram i båda studierna. Med tanke på hur viktiga förtroendefulla relationer mellan 
lärare och elever är kan man ifrågasätta effekten som en vikarie har på elevers lärande 
eftersom hon/han inte hinner utveckla sådana relationer med eleverna under sin kortvariga 
kontakt med dem. Varierande undervisningsstrategier väcker intresse och ökar 
studiemotivation hos eleverna. Bra uppförande i klassrummet/studiero skapar nödvändiga 
förutsättningar för det goda lärandet. De tre viktiga påverkansfaktorerna lärare, studiero, 
undervisningsstrategier interagerar tätt med varandra. Det är lärarens uppgift att skapa bra 
klassrumsklimat och bra pedagogisk miljö som tillåter öppen kommunikation i klassrummet 
vilket gynnar elevernas goda lärande. Läraren ansvarar också för valet av 
undervisningsstrategi som måste väljas med omsorg för att kunna möta eleverna på både 
grupp- och individnivå (Ellmin 2011).  

Studiemotivation, skolresurser och hemmiljö klassas i Hatties (2009) studie som faktorer med 
medelstor påverkan på elevers studieprestationer vilket överensstämmer med studiens resultat. 
Studiemotivation är en påverkansfaktor som berörs av alla andra påverkansfaktorerna. Lärare, 
uppförande i klassrummet, undervisningstrategier, fördelning av skolresurser och hemmiljö är 
bara några faktorer som kan påverka studiemotivationen såväl positivt som negativt.  

Att klasstorlek, enligt Hattie (2009), har en liten påverkan på elevers studieresultat med en 
effektstorlek mindre än 0,20 måste tolkas med försiktighet. Eleverna i studien anser att deras 
lärande inte påverkas av om de studerar tillsammans med tio eller hundra andra elever så 
länge andra lärandeförutsättningar inte försämras. Eftersom ökat antal elever i en klass 
innebär sämre tillgång till lärarhjälp och oftast sämre uppförande i klassrummet orsakar en 
ökning av klasstorlek försämring av elevernas lärandeförutsättningar, vilket negativt påverkar 
elevernas lärande. Dessutom anger inte Hattie (2009) i sin studie vad han anser vara stora 
respektive små klasser i undersökningen. Om en klass ökar i storleken från femton till tjugo 
elever medan en annan klass ökar från trettio till trettiofem elever kommer de att ha samma 
förutsättningar för lärande kan man undra (Snook, Clark, Harker, O'Neill, & O’Neill 2009)? 
Om man lägger till att enligt Skolverkets (2009b) rapport fördelas resurser inom kommunerna 
enligt principen ”en summa per elev” och att man sällan tar hänsyn till elevernas olika 
förutsättningar och behov förstår man att det är ganska meningslöst att prata om effekten som 
klasstorlek som en isolerad påverkansfaktor har på elevernas lärande. Enligt samma rapporten 
fördelas även tilläggsresurser för särskilt stöd jämnt inom kommunerna, vilket innebär att 
skolor som har elever med svårigheter att nå målen kopplade till elevernas socioekonomisk- 
och utländsk bakgrund inte får mer resurser för särskilt stöd. Man kan ställa fråga om två 
lärare där en undervisar en klass med trettio elever i en kommun med bra socioekonomiska 
förhållanden och den andre som undervisar en lika stor klass i en segregerad kommun med 
många nyanlända utlänningar och/eller barn till många arbetslösa föräldrar har samma 
undervisningsförutsättningar när de får lika stora resurser? Har dessa elever samma behov av 
en lättillgänglig lärare? Hur är det med uppförande i klassrummet där barn med olika 
kulturella föreställningar och lärandekulturer möts dagligen på en liten yta som klassrummet 
är? 

Självskattning, kamrathandledning, kamratpåverkan, lärande i små grupper, föräldrarnas 
socioekonomiska status, lärarens ämneskunskaper, gruppering inom klassen och 
familjestruktur är faktorer som i studien visar sig inte ha samma genomslagskraft som i 
Hatties (2009) studie. Självskattning, det vill säga elevens kännedom om den egna 
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prestationsförmågan i förhållande till målen är den faktor som i Hatties (2009) studie anses ha 
störst påverkan på elevers prestation och som därmed toppar Hatties rankningslista (Bilaga 1). 
I denna studie anses självskattningen dock inte ha så stor påverkan på elevernas lärande. 
Eleverna tycker att det är viktigt att ha självinsikt om var någonstans i sitt lärande de befinner 
sig men att det finns andra faktorer som är betydligt viktigare för deras lärande än 
självskattning så som lärare och uppförande i klassrummet.  

Kamrathandledning, kamratpåverkan, lärande i små grupper och föräldrarnas 
socioekonomiska status är faktorer som enligt Hatties (2009) studie har en effekt mellan 0,20 
och 0,60 och som därmed anses ha medelstor påverkan på elevers prestationer. Eleverna i 
denna studie har samma uppfattning om att dessa faktorer har positiv påverkan på deras 
lärande men de betonar inte de faktorernas vikt i lika stor omfattning som det görs i Hatties 
(2009) studie. Kamrathandledning och kamratpåverkan i form av handledning, känslomässigt 
stöd och vänskap underlättar elevernas tuffa tillvaro men man kan klara sig utan det också. 
Lärande i små grupper anses också ha positiv påverkan i båda studien. Eleverna tycker dock 
att detta är individuellt och vissa av dem upplever att det fungerar bättre när de arbetar enskilt. 
När det gäller föräldrarnas socioekonomiska status anger eleverna att bara det att föräldrarna 
har bättre utbildning, sysselsättning och lön än andra föräldrar betyder inte att barnets lärande 
kommer att förbättras. Det skapar bättre förutsättningar för lärande eftersom högre utbildade 
föräldrar kan hjälpa sina barn med mer komplexa hemläxor, bättre arbete gör att föräldrarna 
blir inte lika trötta efter arbete som andra föräldrar som har fysisk ansträngande arbete och 
därmed kan egna lite tid åt sina barn, bättre lön gör att föräldrarna kan betala barnets utgifter 
så att barnet slipper arbeta på fritiden för att få ihop pengar för mobilräkning, körkort, 
gymkort osv. Eleverna anser att utan föräldrarnas engagemang spelar inte föräldrarnas 
socioekonomiska status så stor roll. De menar att bara det att föräldrarna har högre utbildning 
gynnar inte barnets lärande om föräldrarna inte engagerar sig i barnets skolfrågor och inte 
hjälper till med läxor. Att föräldrarna är inte lika trötta som andra föräldrar gynnar inte 
barnets lärande heller om föräldrarna inte engagerar sig och hjälper till sina barn. Att 
föräldrarna är högavlönade gynnar inte barnets lärande om barnet måste arbeta mycket på sin 
fritid för att föräldrarna inte vill hjälpa till ekonomiskt. I detta sammanhang är det värt att 
påminna om Skolverkets (2009a) slutsats om att båda föräldrar arbetar i ökad omfattning och 
tillbringar mindre tid med sina barn. 

Lärarens ämneskunskaper, gruppering inom klassen och familjestruktur framstår i Hatties 
(2009) studie som faktorer med liten påverkan på elevers prestationer med en effektstorlek 
mindre än 0,20. I denna studie anser eleverna att dessa faktorer är viktiga för deras lärande. 
Hattie (2009) anser att varje lärare har bättre ämneskunskaper än elever så att 
ämneskunskaper som en enskild faktor inte spelar så stor roll. Eleverna i denna studie anger 
att lärarens främsta uppgift är att lära elever innehållet i ett ämne. Om eleverna vid 
upprepande tillfällen märker att en lärare inte kan förmedla kunskaper på ett tillfredsställande 
sätt tappar de förtroendet och i förlängningen intresset för ämnet. Eleverna anger inte det som 
ett hypotetiskt svar utan utifrån sin tolvåriga skolerfarenhet. Enligt Hattie (2009) har 
gruppering inom klassen knappt någon påverkan på elevers studieresultat. Eleverna i denna 
studie anser dock att deras lärande gynnas av att sitta jämte en skolkamrat med ungefär 
samma kunskapsnivå och inte av att sitta jämte någon som kan betydligt mer eller betydligt 
mindre. Stor skillnad i kunskapsnivå leder inte till något samarbete utan snarare till 
individualisering. Familjestruktur, det vill säga att växa upp i olika familjetyper är en faktor 
med liten påverkan på elevers prestationer, enligt Hattie (2009). Eleverna i denna studie anser 
dock att det är en betydelsefull faktor för deras lärande. Eleverna utgår här ifrån sina vänners 
erfarenheter vars familjestruktur är konfliktladdad. Dessa familjekonflikter påverkar barnens 
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beteende både i och utanför skolan och leder i de flesta fall till minskad studiemotivation och 
skolk. 

Didaktiska	  implikationer	  
Lärdomar som kan tas med från studien är fler och är beroende av syfte som man vill använda 
dem för. Här redovisas några av de mest framträdande. 

Lärande är en komplex företeelse som påverkas av flertal faktorer. De faktorerna interagerar 
med varandra och bildar en helhet som är nödvändig för ett framgångsrikt lärande. 
Interaktionen gör det svårare att urskilja den påverkan som en enskild faktor har. Trots den 
svårighet och trots att studiens intention inte har varit att mäta i vilken omfattning de 
undersökta faktorerna påverkar elevernas lärande lyfter eleverna i studien fram vikten av tre 
av dessa faktorer. Dessa är lärare, uppförande i klassrummet/studiero och 
undervisningsstrategier. 

Studiens budskap överensstämmer med Hatties (2009) huvudbudskap i Visible Learning. 
Lärare med sin tydlighet i undervisningen, varierande undervisningsstrategier samt förmåga 
att skapa förtroendefulla relationer med eleverna, sannolikt är en av de mest betydelsefulla 
faktorerna för elevers framgångsrika lärande. Studiens slutsats är ingen ny upptäckt utan en 
värdefull bekräftelse på hur viktig lärarens roll är. 

Att lärare spelar en avgörande roll för elevers lärande är ingenting att vara förvånad över 
eftersom lärare är inblandad i de flesta sfärer som berör elevers lärande. Med tanke på att vi 
lever och verkar i ett effektiviserat samhälle där allt förväntas göras på minsta möjliga tid är 
frågan hur ofta en lärare i sådan miljö hinner reflektera över vilka faktorer som påverkar 
elevers lärande och över hur mycket hon/han själv är involverad i de faktorerna. 
Förhoppningsvis kan denna uppsats underlätta den reflektionen eftersom den kan användas 
som en översikt över påverkansfaktorer samt som en indikator på vilken effekt dessa faktorer 
kan ha på elevers kunskapsskapande. 

Slutsatsen att bra uppförande i klassrummet/studiero är viktigt för elevers lärande förvånar 
inte heller, men att den påverkansfaktorn hamnar bland de tre mest avgörande är värt att ha i 
åtanke. Den nya läroplanen (2011b) ger stort utrymme för lärares egna tolkningar av hur 
undervisningen bör genomföras. Samma läroplan (2011b) betonar vikten av entreprenöriellt 
lärande som innebär friare arbetsformer där elever är aktiva kunskapssökande och inte passiva 
mottagare. Lärarens tolkningsfrihet och det entreprenöriella lärandets friare arbetsformer har 
förändrat undervisningsvillkor för lärare och lärandevillkor för elever och skapat varierade 
klassrumsmiljöer som av vissa elever kan upplevas som stökiga och ofruktbara. Även i detta 
sammanhang anges lärares viktiga roll där det förväntas att han/hon kan tolka stämningen i 
klassrummet samt rycka till när det behövs för att upprätthålla bra klassrumsklimat och bra 
pedagogisk miljö som gynnar elevers goda lärande. Skollagen (Sverige 2010) har tilldelat 
större befogenhet till lärare för att vidta disciplinära åtgärder så som utvisning, kvarsittning, 
tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, avstängning och 
omhändertagande av föremål med syfte att tillförsäkra elevernas trygghet och studiero. Frågan 
är hur många av dessa disciplinära åtgärder tillämpas i praktiken? Hur gör lärare för att 
upprätthålla bra klassrumsklimat? Min förhoppning är att denna uppsats kommer att bidra till 
en ökad uppmärksamhet om vikten av bra uppförande i klassrummet. Särskilt med tanke på 
att klasstorlekarna tenderar att öka samtidigt som studien visar att ökning av klasstorlek 
påverkar uppförande i klassrummet negativt. 
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All undervisning är inte effektiv, säger Hatti (2009). Lärande är inte något som bara beror på 
en elevs inre egenskaper så som ”begåvad”, ”obegåvad”, ”engagerad”, ”lat” utan även något 
som beror på omgivande miljö och de möjligheter som den erbjuder för ens utveckling. 
Elevens engagemang och motivation för lärande ses inte längre som en inre egenskap utan 
något som bör stimuleras från den yttre omgivningen. Eleverna i studien upplever att deras 
motivation för och engagemang i lärandet stimuleras bäst av varierade 
undervisningsstrategier. Alla ämnen uppfattas inte som roliga. Genom att arbeta på olika sätt 
och med olika undervisningsstrategier ökar chansen för att alla elevers lärandebehov kommer 
att tillgodoses vilket kan påverka elevers uppfattning om ämnet och i förlängning deras 
lärande. Återigen betonas lärares viktiga roll vid valet av för en elevgrupp mest lämpliga 
undervisningsstrategier. Min förhoppning är att läsning av uppsatsen kommer att väcka tankar 
och frågeställningar hos andra lärare så som ”hur gör jag” och ”använder jag varierande 
undervisningsstrategier” med tanke på vilken genomslagskraft de har enligt elevernas 
upplevelse. 

I den här uppsatsen finner man en kort sammanfattning av skolreformer och 
samhällsförändringar som har skapat villkor för elevers lärande i Sverige. Vidare finner man 
en sammanfattning av en stor internationell studie samt fler nationella studier om faktorer som 
påverkar elevers lärande. Avslutningsvis hittar man en lokalt genomförd studie om vilka 
faktorer enligt elevers upplevelse påverkar elevers lärande. Tillsammans utgör de ett litet 
tillskott till forskningsvärlden som bidrar till en ökad förståelse om faktorer som påverkar 
elevers lärande. Dessutom kan uppsatsen användas som en utgångspunkt för vidare forskning 
med olika inriktningar. 

Avslutningsvis är det värt att påminna om att studiens intention inte har varit att testa någon 
hypotes eller att mäta i vilken omfattning de undersökta faktorerna påverkar elevernas 
lärande. Anledningen till att studien har genomförts är strävan till att få en översikt över 
faktorer som enligt elevers upplevelse påverkar deras lärande under svenska förhållanden 
samt för att få en indikation på hur de gör det. 

Metoddiskussion	  
Syftet med studien var att undersöka den påverkan som några faktorer inom kategorierna: 
undervisningen, läraren, skolan, eleven och hemmet har på elevernas lärande vid teknik- och 
ekonomiprogrammet utifrån elevernas upplevelse. Med Hatties (2009) studie som 
inspirationskälla övervägdes i början en kvantitativ enkätundersökning. Eftersom studiens 
intention var upptäckt, djupgående insikt och förståelse verkade det kvalitativa metodiska 
angreppssättet lämpa sig bättre för detta ändamål. Med den kvalitativa metoden försöker 
forskaren, enligt Fejes & Thornberg (2009) förstå djupet av det undersökta området utan 
någon tendens till att generalisera sina resultat. 

För att komma åt elevers uppfattningar och deras tolkningar var det enklast att fråga eleverna 
om dem, d.v.s. att intervjua eleverna. Som redskap för insamling av analysdata användes 
fokuserade gruppintervjuer. Billinger (2005) anser att fokusgrupper lämpar sig som 
forskningsmetod vid undersökning av komplexa fenomen där forskare är intresserad av hur en 
viss grupp tillsammans tänker kring ett fenomen och inte vad enskilda individer tycker. 
Eftersom lärandet är ett komplext fenomen valdes fokusgrupper framför enskilda intervjuer 
där eleverna i interaktion med varandra skulle komma fram till svar. Dessutom var en av 
studiens intentioner att jämföra upplevelser mellan två elevgrupper teknik- och 
ekonomieleverna och inte mellan individer. Anledningen till att två fokusgrupper valdes och 
inte fler var tidsbrist och rekryteringssvårigheter. Min uppfattning är att jag inte hade kommit 
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fram till någon annan slutsats om jag hade använt fler grupper. Wibeck (2000) anser att för 
många undersökningsgrupper leder till ett mättat material som inte tillför någon ny kunskap 
om fenomenet. 

För att samla in analysdata användes en trattmodell. Enligt Halkier (2010) är trattmodellen en 
blandning av ostrukturerade- och strukturerade fokusgrupper. I början av 
fokusgruppssessionen interagerar deltagarna med varandra utan någon större inblandning av 
moderatorn. I slutet av sessionen styr moderatorn alltmer diskussionen för att få svar på 
frågeställningar. Efter avlyssningen av sessionernas inspelningar upptäcktes en högre grad av 
samtalsstyrning än vad det hade planerats från början. Den höga graden av samtalsstyrning 
var nödvändig dels för att behålla deltagarnas fokus på samtalsämnen under diskussionen och 
dels för att kunna avklara sessionen under de utlovade en och en halv timme. Förfrågan om 
elevernas deltagande i fokusgrupper besvarades med två motfrågor: vad intervjun kommer att 
handla om och hur lång tid den kommer att ta. Längre tid än en och en halv timme för en 
session hade varit avskräckande och hade ytterligare försvårat rekryteringen. 

Dokumentation av fokusgruppssessioner skedde enligt Wibecks (2000) rekommendationer i 
audio- och videoform samt i form av anteckningar. Vid analysen fanns det inget behov av 
genomgång av videoinspelningarna utan som analysgrund användes audioinspelningarna och 
anteckningarna. Insamlingen och analysen hade en interaktiv karaktär och skedde parallellt på 
ett sätt som Merriam (1994) anser att det bör ske i en kvalitativ undersökning. Redan efter 
första sessionen avlyssnades inspelningen och under tiden kompletterades anteckningar.  

I studien användes en bandbaserad analys som enligt Wibeck (2000, s. 85) faller under 
kategorin analys utan fullständig transkription. Motiven till valet av den bearbetningstypen 
var flera. Under sessionens gång följdes en strukturerad intervjuguide och anteckningar fördes 
systematiskt. I slutet av diskussionen gjordes en muntlig sammanfattning av sessionen och 
deltagarna tillfrågades om de instämde med sammanfattningen samt om någonting skulle 
betonas eller tonas ner. Efter sessionen transkriberades hela sammanfattningen och 
kommentarer och anteckningar skrevs ner. Allt detta bidrog till att en fullständig transkription 
kändes som överflödig och tidsbetungande. Att fokus i denna studie låg på innehållet och inte 
på interaktionen talade ytterligare för en analys utan fullständig transkription. Redan på för 
hand förberedda kategorierna i intervjuguiden underlättade jämförelse mellan de två 
fokusgrupperna. Även om fokusgruppen rörde sig över kategoriernas gränser under sessionen 
fördes anteckningarna på rätt ställe i intervjuguiden. Det insamlade materialet analyserades 
både vertikalt och horisontellt (Wibeck 2000). Det vertikala och det horisontella resultatet 
presenterades separat i en berättande form.  

Förslag	  på	  fortsatt	  forskning	  
Det här har varit en lärorik upptäcktsresa kring det komplexa begreppet ”lärande”. Under 
resans gång har det framkommit en del värdefull information som kan användas som en 
indikator på vad som påverkar det goda lärandet men även information som hamnar utanför 
studiens syfte men som vore intressant att undersöka vid något annat tillfälle.   

Som exempel anger eleverna att de inte studerar regelbundet på grund av mängden kurser som 
de läser samtidigt under en termin. Det är provtillfällen som styr vilket ämne man prioriterar 
att studera. Eleverna uppger att de använder sociala medier till annat syfte än lärande både 
under lektionstid och under den tid de studerar hemma. Skolverket (2009a) kom också fram 
till att datorteknikens genombrott ledde till nya fritidsvanor hos elever. Det finns ett negativt 
samband mellan ökat datorbruk på fritid och elevers läsförmåga. Det är inte 
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datoranvändningen i sig som orsakar försämring av läsförmåga utan att den tid som tidigare 
ägnats åt bokläsning går nu till datoranvändning. Det vore intressant att göra en studie med 
syfte att kartlägga elevers vanor kopplade till deras lärande för att öka förståelse av hur elever 
ser på sitt lärande i relation till sina vanor. 

Skolarbete är stressigt och tidskrävande. Eleverna ger två förslag på hur man kan underlätta 
det. Första förslaget handlar om att införa längre skoldagar så att man kan bli klar med allt 
skolarbete i skolan för att kunna egna övrig tid åt sina fritidsintressen. Det andra förslaget har 
sin bakgrund i elevers upplevelse av att de läser för många kurser samtidigt, vilket gör att 
lärande blir hackigt och stressigt. Man hinner inte studera alla ämnen regelbundet på grund av 
att tiden inte räcker till. Därför föreslår eleverna en så kallad koncentrationsläsning som 
lösning på problemet. Med koncentrationsläsning menas att man läser färre ämnen (kurser) 
samtidigt under en kortare tid så att man blir klar med de kurserna på några veckor. Två 
förslag som är värda att närmare titta på samt kartlägga dess positiva och negativa 
konsekvenser på elevers lärande och/eller lärares arbetsförhållande. 

Hur ser eleverna på hemläxor i relation till sitt lärande och hur de hanterar läxorna är en 
aktuell forskningsfråga, framför allt med tanke på att internationell forskning (Hattie 2009) 
visar på att effekten av hemläxor är svag positiv. Dessutom visar Skolverket (2008) att 
föräldrarna tilldelas ansvar för att hjälpa sina barn med läxor samtidigt som föräldrarna 
arbetar i ökad omfattning och tillbringar mindre tid med sina barn samt att föräldrarnas 
socioekonomiska status spelar en betydande roll vid läxhjälp (Skolverket 2009a). En fråga 
som tål att undersökas djupare. 

Avsikten med studien har inte varit att generalisera utan att upptäcka. Resultatet kan användas 
som en översikt över faktorer som påverkar elevers lärande under svenska förhållanden samt 
som indikator på hur de gör det. Min förhoppning är att uppsatsen blir en inspirationskälla till 
en större, kvantitativ undersökning som skulle leda till mer generella slutsatser om vilka 
faktorer enligt elevers upplevelse påverkar elevernas lärande i Sverige.  

Tack	  
Uppsatsskrivning är inget ensamarbete. Under arbetets gång hjälpte flera personer till med 
goda råd, konstruktiva samt kritiska synpunkter. I inledningsfasen fick jag användbara råd och 
idéer från min handledare universitetslektor Anna-Carin Jonsson. Litteraturtips samt hjälp 
med att strukturera uppsatsen fick jag från professor Kennert Orlenius. Texterna bearbetades 
språkligt av min vän och kollega Michael Drebäck men jag bär själv ansvaret för eventuella 
kvarvarande fel. Under hela arbetsprocessen fick jag stöd av min familj, framförallt min 
hustru Zenaida som alltid ställde upp då det behövdes. 
 
Tack alla för ert enastående bidrag.  
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9.	  Bilagor	  

Bilaga	  1:	  Rangordningslista	  över	  påverkansfaktorer	  
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1 Självskattning 1,44 31 Undervisning i små tydliga steg/målnivåer 0,58 
2 Piagets program 1,28 32 Konkreta exempel 0,57 
3 Respons på interventionen 1,07 33 Program för visuell perception 0,55 
4 Lärarens trovärdighet 0,90 34 Kamrathandledning 0,55 
5 Formativ bedömning 0,90 35 Samarbetsinriktat i förhållande till 

tävlingsinriktat lärande 
0,54 

6 Videoanalys av undervisning 0,88 36 Läsundervisning enligt ljudmetoden 0,54 
7 Klassrumsdiskussion  0,82 37 Elevcentrerad undervisning 0,54 
8 Mångsidiga insatser för elever i 

behov av särskilt stöd 
0,77 38 Känsla av positivt sammanhang i 

klassrummet 
0,53 

9 Lärarens tydlighet 0,75 39 Födelsevikt hos för tidigt födda barn 0,53 
10 Återkoppling 0,75 40 Kellers individualiserade 

undervisningssystem 
0,53 

11 Ömsesidig undervisning 0,74 41 Kamratpåverkan 0,53 
12 Relationen lärare – elev 0,72 42 Ledarskap i klassrummet 0,52 
13 Utsträckt kontra komprimerad 

undervisning 
0,71 43 Program för utomhus-/äventyrsaktiviteter 0,52 

14 Metakognitiva strategier 0,69 44 Hemmiljö 0,52 
15 Snabbare studiegång 0,68 45 Socioekonomisk status 0,52 
16 Klassrumsbeteende 0,68 46 Interaktiva videmetoder 0,52 
17 Ordförrådsprogram  0,67 47 Professionell utveckling 0,51 
18 Program för upprepad läsning 0,67 48 Mål 0,50 
19 Program för undervisning av 

kreativa förmågor 
0,65 49 Lekbaserade program 0,50 

20 Tidigare prestationer 0,65 50 Återhämtningsprogram för läsning 0,50 
21 Självverbalisering och 

självutfrågning 
0,64 51 Föräldraengagemang 0,49 

22 Studiemetoder 0,63 52 Lärande i smågrupper 0,49 
23 Undervisningsstrategier 0,62 53 Lärares frågor i undervisningen 0,48 
24 Undervisning i problemlösning 0,61 54 Koncentration, envishet och engagemang 0,48 
25 Inte sätta etiketter på elever 0,61 55 Skoleffekter 0,48 
26 Läsförståelsebaserade program 0,60 56 Motivation 0,48 
27 Användning av begreppskartor 0,60 57 Undervisningskvalitet 0,48 
28 Samarbetsinriktat i förhållande till 

individuellt lärande 
0,59 58 Tidiga insatser 0,47 

29 Strukturerad undervisning 0,59 59 Självuppfattning 0,47 
30 Beröringsrelaterade program 0,58 60 Förskoleprogram 0,45 
	  

	  

TABELL 2: Lista över påverkansfaktorer på studieprestationer (Hattie, 2012). 
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61 Program för skrivundervisning 0,44 96 Fysisk träning/avslappning 0,28 
62 Lärarens förväntningar 0,43 97 Integrering 0,28 
63 Skolans storlek 0,43 98 Undervisning och övning inför prov 0,27 
64 Program för undervisning i 

naturvetenskap 
0,42 99 Användning av miniräknare 0,27 

65 Samarbetsinriktat lärande 0,42 100 Volontärer som handledare 0,26 
66 Exponering för läsning 0,42 101 God hälsa 0,25 
67 Beteendepåverkan och 

instuderingsfrågor 
0,41 102 Återhämtningsprogram för äldre elever 0,24 

68 Program för undervisning i 
matematik 

0,40 103 Program för undervisning i moral och etik 0,24 

69 Minskning av ängslan 0,40 104 Tävlingsinriktat i förhållande till individuellt 
lärande 

0,24 

70 Program för utveckling av sociala 
förmågor 

0,39 105 Programmerad undervisning 0,23 

71 Program för ämnesintegrering 0,39 106 Sommarskola 0,23 
72 Berikande undervisning för 

begåvade elever 
0,39 107 Ekonomiska resurser 0,23 

73 Rektorer/skolledare 0,39 108 Religiösa skolor 0,23 
74 Program för studie- och 

yrkesvägledning 
0,38 109 Individualiserad undervisning 0,22 

75 Effektiv ”lärandetid” för elever 0,38 110 Användning av bild och ljud i 
undervisningen 

0,22 

76 Psykoterapiprogram 0,38 111 Omfattande undervisningsreformer 0,22 
77 Datorstödd undervisning 0,37 112 Lärarens verbala förmåga 0,22 
78 Instuderingsfrågor, bilder och 

animationer till stöd för lärande 
0,37 113 Klasstorlek 0,21 

79 Program för tvåspråkig 
undervisning 

0,37 114 Oberoende skolor/friskolor 0,20 

80 Program för skapande verksamhet 0,35 115 Begåvningsanpassad undervisning 0,19 
81 Kreativitet kontra 

studieprestationer 
0,35 116 Aktiviteter vid sidan av undervisningen 0,19 

82 Attityd till matematik och 
naturvetenskap 

0,35 117 Lärande-/målhierarkier 0,19 

83 Återkommande prov/effekter av 
prov 

0,34 118 Samundervisning 0,19 

84 Minskning av störande beteende 0,34 119 Personlighet 0,18 
85 Varierad undervisning om 

kreativitet 
0,34 120 Gruppering inom klassen 0,18 

86 Simuleringar 0,33 121 Speciella collegeprogram 0,18 
87 Induktiv undervisning 0,33 122 Familjestruktur 0,18 
88 Positiv syn på den egna kulturella 

bakgrunden 
0,32 123 Effekter av rådgivning i skolan 0,18 

89 Lärareffekter 0,32 124 Webbaserat lärande 0,18 
90 Medicinering 0,32 125 Anpassning till elevens inlärningsstil 0,17 
91 Undersökningsbaserad 

undervisning 
0,31 126 Lärarens närhet till eleverna 0,16 

92 Systemansvar 0,31 127 Datorstödd ”hemundervisning” 0,16 
93 Nivågruppering för begåvade 

elever 
0,30 128 Problembaserat lärande 0,15 

94 Hemläxor 0,29 129 Läsutvecklingsprogram där meningar 
kombineras 

0,15 

95 Hembesök 0,29 130 Mentorskap 0,15 
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131 Nivågruppering 0,12 141 Etnisk mångfald bland elever 0,05 
132 Kostpåverkan 0,12 142 Elevhem/studentboende 0,05 
133 Kön 0,12 143 Åldersintegrerade/åldersblandade klasser 0,04 
134 Lärarutbildning 0,12 144 Elevkontroll över lärandet 0,04 
135 Distansutbildning 0,11 145 Öppna i förhållande till traditionella 

klassrum 
0,01 

136 Lärarens ämneskunskaper 0,09 146 Sommarlov -0,02 
137 Ändring av 

skolkalendrar/timplaner 
0,09 147 Försörjningsstöd -0,12 

138 Undervisningsstöd utanför skolan 0,09 148 Kvarsittning/gå om en årskurs -0,13 
139 Perceptions- och motorikprogram 0,08 149 Tv-tittande -0,18 
140 Läsundervisning enligt 

helordsmetoden 
0,06 150 Byte av skola -0,34 
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Bilaga	  2:	  Intervjuguide	  
	  

1. ÖPPNINGSFRÅGA - Kan var och en presentera sig för gruppen? Vi börjar med att jag 
presenterar mig själv. 
 

2. INTRODUKTIONSFRÅGA - Kan var och en svara på frågan: Vad är lärande? Vad 
tänker jag på när jag hör ordet lärande? Ni får fundera en stund innan ni svarar på frågan. 
 

3. ÖVERGÅNGSFRÅGA - Lärande påverkas av många faktorer. Alla dessa faktorer kan 
indelas grovt i några kategorier så som hemmet, skola osv. Har ni några förslag på andra 
kategorier? 
Skriv upp dessa kategorier på tavlan efter att vi kommit överens om dem. 
Förhoppningsvis kommer vi fram till de kategorier som finns i nyckelfrågorna. 
 

4. NYCKELFRÅGORNA  

 

 

 

FRÅGAN	   VAD	  ÄR	  DET	  SOM	  I	  UNDERVISNINGEN	  PÅVERKAR	  DITT	  LÄRANDE	  OCH	  PÅ	  
VILKET	  SÄTT?	  

PÅ
VE

RK
AN

SF
AK

TO
RE

R	  

Lektionslängd	  -‐	  Fördelar/nackdelar	  med	  olika	  långa	  lektioner.	  

Läxor	  –	  bidrar	  läxor	  till	  att	  elever	  lär	  sig	  mer/bättre?	  

Prov	  -‐	  Höjer	  återkommande	  prov	  studiemotivation?	  

Grupparbete	  på	  lektionerna/enskilt	  arbete.	  

FRÅGAN	   VILKA	  EGENSKAPER	  HOS	  EN	  LÄRARE	  GÖR	  ATT	  DU	  LÄR	  DIG	  NÅGOT	  NYTT	  
OCH	  PÅ	  VILKET	  SÄTT?	  

PÅ
VE

RK
AN

SF
AK

TO
RE

R	  

Lärares	  återkoppling	  på	  elevers	  prestation.	  

Förtroende	  för	  lärare.	  	  

Undervisningssätt	  -‐	  Vilket	  undervisningssätt	  föredras?	  

Lärares	  uppmuntran.	  

Lärares	  förväntningar.	  

Vad	  kännetecknar	  en	  bra	  lärare?	  
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5. AVSLUTANDE FRÅGA - Jag gör en kort sammanfattning och frågar därefter varje 
deltagare om någonting behöver betonas eller tonas ner.	  
	  

6. SLUTFRÅGAN - Är det någonting vi missat? Är det någon som vill tillägga någonting?	  

FRÅGAN	   VILKA	  FAKTORER	  I	  SKOLAN	  PÅVERKAR	  DITT	  LÄRANDE	  OCH	  PÅ	  VILKET	  
SÄTT?	  

PÅ
VE

RK
AN

SF
AK

TO
RE

R	  

Skolstorlek	  -‐	  Fördelar/nackdelar	  med	  skolans	  storlek.	  

Klasstorlek	  -‐	  Fördelar/nackdelar	  med	  klasstorlek	  –	  hur	  stora	  är	  klasser?	  

Uppförande	  i	  klassrummet/studiero.	  

Kamratstöd	  och	  kamrathjälp	  på	  lektionerna.	  

FRÅGAN	   PÅ	  VILKET	  SÄTT	  KAN	  DU	  PÅVERKA	  DITT	  LÄRANDE?	  -‐	  ELEV	  
	   Studiemotivation:	  	  

-‐	  Intresse	  av	  ämnet.	  
-‐	  Uppmuntran	  av	  kamrater.	  
-‐	  Framtidsplaner.	  
-‐	  Tydliga	  kursmål.	  
Känsla	  inför	  prov	  	  
-‐	  Ängslan	  (oro,	  rädsla).	  	  
-‐	  Samma	  känsla	  oavsett	  ämne?	  
Vanor:	  
-‐ Dataspelande	  och	  Tv-‐tittande.	  
-‐ Träning.	  
-‐ Användning	  av	  mobiltelefonen	  eller	  datorn	  under	  lektionstid	  –	  för	  annat	  
syfte	  än	  lärande.	  

FRÅGAN	   VAD	  PÅVERKAS	  DITT	  LÄRANDE	  AV	  HEMMA	  OCH	  PÅ	  VILKET	  SÄTT?	  

PÅ
VE

RK
AN

SF
AK

TO
RE

R	  

Familjestruktur	  -‐	  Bor	  tillsammans	  med	  båda	  biologiska	  föräldrar?	  
Föräldrars	  socioekonomiska	  status:	  
-‐ Föräldrars	  inkomst.	  
-‐	  	  Föräldrars	  utbildning/sysselsättning.	  
Föräldraengagemang:	  
-‐ Har	  förväntningar	  på	  elevs	  prestation.	  
-‐ Diskuterar	  elevs	  utveckling	  och	  elevs	  framtid.	  
-‐ Kontrollerar	  läxor.	  
-‐ Hjälper	  till	  med	  läxor	  (eller	  någon	  annan	  hemma	  hjälper	  till).	  
-‐	  	  Begränsar	  dataspelande,	  Tv-‐tittande	  och	  kamratkontakter.	  

Hemmiljö	  -‐	  En	  plats	  hemma	  där	  eleven	  kan	  studera	  ostörd.	  


