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Sammandrag 
 
Syftet med examensarbetet är få ökad kunskap och förståelse för lärares uppfattning av 
en god lärmiljö. Vad anser lärarna vara en god lärandemiljö, hur kan en god lärmiljö 
skapas och vilken betydelse menar lärarna att lärmiljön har för undervisningen? En 
intervjuundersökning på två likvärdiga skolor i Norge och Sverige genomfördes och tre 
lärare på respektive skola deltog.  
 
Resultatet av undersökningen visar att lärarna har en relativt samstämmig syn på vad en 
god lärmiljö är och anser att lärmiljön är av största vikt för all undervisning. 
Respondenterna anser att trygghet, trivsel, acceptans och gemenskap är nyckelord för 
den goda lärmiljön. Vidare talar respondenterna också om variation i undervisningen 
som en viktig komponent för en god lärmiljö. Samtliga respondenter menar att lärmiljön 
är en av de viktigaste beståndsdelarna för all undervisning. Lärarnas bidrag till en god 
lärmiljö skiljer sig åt. De norska respondenterna tenderar bland annat att använda sig av 
läroplaner medan de svenska respondenterna framhåller läromedel som en del av en god 
lärmiljö. Vidare talar de norska respondenterna om att de själva står för den största 
svårigheten för att uppnå en god lärmiljö medan de svenska respondenterna mer 
framhåller avsaknaden av resurser.  
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1 INTRODUKTION 
 
När det talas om skolan i allmänhet framhävs det ideligen att skolan, med dess personal, 
ska utgå från varje individs förutsättningar. I takt med samhällets utveckling förväntas det 
att skolan ska förbereda eleverna för ett liv i ett samhälle där självständighet, eget tänkande 
och initiativförmåga uppmuntras. För att eleverna ska ha en chans att bli självständiga 
individer med ett eget tänkande måste detta uppmuntras i klassrummet. Lärmiljön är av 
stor vikt för vilket slags lärande eleverna tillgodogör sig.  
  
Som blivande lärare är det även av stor vikt att ha kunskap om vilken typ av lärandemiljö 
som är optimal för våra elever, men också vilken/vilka miljöer som svarar mot vad 
nutidens läraruppdrag kräver. Syftet med vårt examensarbete är få ökad kunskap och 
förståelse för lärares uppfattning av en god lärmiljö 
  
Under våra verksamhetsförlagda perioder i lärarutbildningen och arbete inom skolan har vi 
upplevt ett flertal exempel på lärandemiljöer. Vi har sett lärandemiljöer där elevernas 
erfarenheter och tankar tagits tillvara men vi har också sett lärandemiljöer där lärare endast 
använt sig av läromedel utan att blicka utanför dess ramar. Eleverna ska växa upp till 
ansvarstagande samhällsmedborgare och förfoga över stora mängder kunskap. Lärmiljön 
blir viktig för att uppnå dessa mål. Eftersom vi är två studenter från Sverige respektive 
Norge som skriver detta examensarbete är det av intresse att intervjua lärare från både 
Norge och Sverige. Syftet med vårt arbete är få ökad kunskap och förståelse för lärares 
uppfattning av en god lärmiljö. Vad anser lärarna vara en god lärandemiljö, hur kan en god 
lärmiljö skapas och vilken betydelse menar lärarna att lärmiljön har för undervisningen? 
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2   BAKGRUND 
 
I detta kapitel presenteras en översikt av vad lärmiljöer är och vilken betydelse dessa kan 
ha i skolan. Vidare presenteras den teoretiska ansatsen, rådande styrdokument i både 
Sverige och Norge och avslutningsvis även tidigare forskning. 
 
 
2.1 Lärmiljöer 
 
Hatlem (1993) menar att dagens samhälle ställer helt andra krav på kunskap än gårdagens 
samhälle. För bara några år sedan var det vanligt att de flesta arbetade i rutinyrken utan 
större krav på utbildning. I vår tid har robotar och datorer tagit över många av dessa 
arbeten. Kvar finns det arbetsplatser med höga krav på tankeförmåga och skräddarsydda 
utbildningar. Det är då värt att fråga sig i vilken utsträckning skolan har anpassat sig till 
dessa ändrade realiteter. Ger man egentligen skolning i att tänka och att lära sig effektiva 
lärandestrategier eller fortsätter man att satsa på statisk kunskap som förmedlas efter 
korvstoppningsmodellen? Hatlem skriver vidare att: 
 
 ”Mange skoler löser problemet med flinke, lärevillige elever med å dele ut massevis med 
 ekstraoppgaver. Derved blir disse elevene holdt tilbake, og man ungår problemet med elever som 
 sprenger akkorden”  (s.73). 
 
Flera av de duktiga eleverna mister sitt intresse i skolan eftersom det finns gränser för hur 
länge en människa orkar göra sitt bästa när belöningarna består av banala och tråkiga 
straffuppgifter. Hatlem är även kritisk till hur undervisning i dag går till och lägger stor vikt 
vid undervisning i studieteknik. Han skriver att det är en förutsättning att eleverna knyter 
an kunskap om studieteknik till inlärning och problemlösning  (Hatlem, 1993).  
 
Lärmiljöer kan enligt Nationella kvalitetsgranskningar (1998) delas in i tre olika delar vilka 
har kommit att kallas för A-, B- och C-miljöer. De skiljer sig avsevärt åt med tanke på hur 
läs- och skrivprocessen används som ett aktivt och verksamt undervisningsled i ämnena. 
Även Malmgren (1996) omtalar A, B och C-miljöer och jämförelsevis talar han även om 
funktionalistiska och formalistiska lärmiljöer. Malmgren anser att de utgör två teoretiska 
positioner. De representerar även olika uppfattningar av hur modersmålet skall och bör 
utvecklas hos en människa. 
 
A-miljö 
Inom en A-miljö arbetar man systematiskt med läsning och skrivning. Eleverna ingår som 
en naturlig del av lärprocessen. Man arbetar mycket med olika ämnesövergripande teman 
och ett särskilt material sammanställs för just det tillfället. Utgångspunkten för lärande 
inom A-miljöer utgår från elevernas och lärarens erfarenheter. De texter som används är 
anpassade efter elevernas utvecklingsnivå (Skolverket, 1998). 
 



 5 

I en A-miljö har man en begränsad användning av läromedel. Miljön karaktäriseras av en 
öppen klassrumskultur där eleverna har flera mottagare än sina lärare. Eleverna får med 
andra ord uttrycka sina kunskaper i tal och skrift. Dessutom producerar de nya tankar och 
nya påståenden. Lärarnas uppgift är inom en A-miljö att utveckla språket så att det fungerar 
som ett medel för att lära, förstå och förmedla något. Funktionalism, något som Malmgren 
(1996) definierar i samband med undervisning i en A-miljö, innebär att färdigheter 
utvecklas när eleverna talar, läser och skriver för att få kunskaper om världen omkring sig 
och inom sig. Undervisning utifrån Malmgrens resonemang betyder att funktionalism är 
något vi ska använda oss av, därför att metoden stödjer sig på utvecklingspsykologiska och 
neurofysiska argument. I en funktionalistisk arbetssätt använder man inte givna läromedel 
men däremot skönlitteratur. Vidare arbetar man i stor utsträckning med projekt och 
forskning. Uppgifterna ska ha verklighetsanknytning, vara ämnesövergripande och 
integrerade inom ämnet. Dessutom använder man inom funktionalismen en integrerad 
färdighetsträning som innebär att språk och språkinlärning sätts in i ett större sammanhang 
(Malmgren, 1996). 
 
B-miljö 
Inom en B-miljö arbetas det oftast inte ämnesövergripande men det kan finnas inslag av 
teman. Nästan uteslutande används färdigproducerade läromedel. Lärarna försöker göra 
arbetet relevant för eleverna men många elever har svårt att ta det till sig. Största delen av 
den offentliga kommunikationen går genom läraren. Texterna som används är inte 
anpassade efter eleverna utan är ofta för lätta eller för svåra. Eleverna arbetar främst med 
att reproducera vad andra redan sagt och tyckt (Skolverket, 1998). En B-miljö, 
karakteriseras av en blandning av A och C-miljö. Man har en frekvent användning av 
läromedel, men dessa används relativt fritt (Malmgren, 1996). 
 
C-miljö 
Inom en C-miljö råder ämnessegregation. Till största del är ämnena läromedelstyrda. 
Skönlitteratur används sällan i undervisningen. Det görs inga försök att utgå från elevernas 
eller lärarens erfarenheter om inte läromedlen efterfrågar det. Det finns alltid ett rätt eller 
fel på det som eleverna arbetar med och det är lärarens uppgift att bedöma. Eleverna 
arbetar i huvudsak ensamma med för länge sedan förlegade uppgifter. Klassrumsklimatet är 
slutet och elevernas talängslan är utbredd och ökar ju högre upp i årskurserna eleverna 
kommer (Malmgren, 1996). En C- miljö karakteriseras av frekvent användning av 
läromedel, tystnad i klassrummet och reproduktion av andras arbeten och tankar. Man kan 
likna en C-miljö med en formalistisk lärmiljö vilken innebär att den präglas av en isolerad 
färdighetsträning. Detta innebär exempelvis i modersmålsundervisningen att olika 
färdighetsmomenten studeras var för sig i återkommande cyklar. Formalistisk undervisning 
anknyter sällan till verkligheten, och kan jämföras med ”torrsim”. Syftet med formalism är 
att lära sig färdigheten genom att bli medveten om formen. Nästa steg är att automatisera 
färdigheten, för att till slut använda den automatiserade färdigheten i en bestämd situation. 
Formalism är isolerad färdighetsträning som tränas lösryckt ur ett sammanhang. 
Undervisningen tenderar att bli fri från värderingar där form och teknik betonas på 
bekostnad av det faktiska innehållet. Användandet av litteratur sker i väldigt liten frekvens 
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om den ens förekommer. I de fall det existerar litteratur i undervisningen är den skild från 
faktiska färdighetsövningar (Malmgren, 1996).  
 
2.2 Lärmiljöns betydelse 
 
Säljö (2000) anser att skolan genom århundraden har skapat säregna traditioner. Traditioner 
som på största allvar nu utmanas av den nya informationstekniken i samhället. I stor 
utsträckning talas det i skolan om världen snarare än att agera i den. Det leder till att den 
enskilda elevens behärskning av ett sådant agerande är avgörande för dennes möjligheter 
att hävda sig i skolmiljön. Det är vanligt att anknyta till verkligheten som om den skulle 
vara någon annanstans än i skolan. Men skolan är i allra högsta grad en del av verkligheten. 
Med tanke på skolans roll i samhället och det faktum att alla någon gång spenderar ett 
flertal av sina levnadsår där, menar Säljö att det är överraskande hur lite man vet om hur 
kommunikationen i klassrummet och hur skolans andra lärmiljöer gestaltar sig. Därför är 
skolan i mångt och mycket en sluten miljö. Även Hatlem (1993) tar fasta på det 
utanförskap som skolan besitter gällande omvärlden. Av den orsaken menar han att skolan 
måste anpassa sig efter samhällets och elevernas behov. Han poängterar att de kunskaper, 
färdigheter och attityder skolan förmedlar måste anpassas så att samhället får en bärande 
utveckling med en god levnadsstandard för alla. Med detta menar Hatlem att kunskap som 
är föråldrad eller är på väg att bli det måste nedprioriteras. Därför blir lärares uppgift att 
välja vilken kunskap eleverna bör förvärva, och vilka arbetsmetoder som är lämpligast att 
använda, mycket viktigt (Hatlem, 1993).  
 
Hatlem (1993) skriver att elever spenderar en stor del av sin vakna tid i skolan. Utöver 
detta används tid till läxläsning och annat hemarbete. Problemet enligt Hatlem är att tiden 
utnyttjas dåligt och att eleverna tillägnar sig skrämmande lite kunskap. Därför ställer han 
sig frågande till hur det kan vara möjligt att elever med tillsynes normal intelligens lär sig 
så lite i skolan? Fattas intresset eller hittar vi svaret i bristande inlärningsmetoder? I 
förordet påpekar Hatlem (a.a.) att skolan måste se till att lärande, inspiration och 
motivation optimeras hos eleverna. Han påpekar vidare att lärmiljön är mycket viktig för 
att detta ska kunna göras. Även Sträng & Dimenäs (2000) är inne på detta område och 
påstår att: 
   
  ”Allt för ofta planeras och genomförs undervisningen utifrån val av organisation och  
                      metod utan hänsyn till om innehållet upplevs som relevant för eleven eller syftet ” 
                    (s. 31) 
 
Carlgren (1999) menar att skolan med dess skolarbete är under förändring. Hon anser att 
det vanligaste arbetssättet i skolan fortfarande är att lärare varvar katederundervisning med 
enskilt arbete men att man kan se tendenser på att detta arbetssätt håller på att förnyas. Nu 
menar Carlgren (a.a.) att det i allt större utsträckning ersätts med att lärarna tillåter eleverna 
att arbeta med olika saker i olika takt. Hatlem (1993) poängterar även han vikten av att 
variera undervisningen. Han hävdar att skolan arbetar i 45-minuterspass med ett och 
samma ämne utan att ta hänsyn till att abstraktionsnivån sjunker. Om lärare i skolan i 
stället skulle variera mellan de olika ämnena och arbetsmetoderna som finns att tillgå 
bidrar det till att aktivera olika delar av hjärnan hos eleverna. Arbetar lärare på det här 
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sättet undviks problemet med negativ påverkan och i stället upplevs en tillfredsställelse då 
eleverna ser resultaten av sina insatser. 
 
Sträng och Dimenäs (2000) menar att lärarna i dag vet mer om elevernas liv och har bättre 
kunskaper om hur de ska planera och genomföra undervisningen i förhållande till 
läroplaner och kursplaner. Detta är något mycket positivt anser Sträng & Dimenäs (a.a.) 
eftersom de anser att elevernas egna erfarenheter och förhållningssätt till innehållet ger 
dem den nödvändiga nyfikenheten och viljan till att tillägna sig kunskap. När läraren har 
kunskap om att det förhåller sig på ett sådant sätt uppnås undervisning.  
 
För att elever, lärare och andra vuxna ska kunna växa i skolan och aktivt tillägna sig 
kunskap, måste det finnas en god miljö som utvecklar och stödjer barns lärande, menar 
Sträng och Dimenäs (2000). Kunskapen måste vara meningsfull och lärandet är tvungen att 
bedrivas i meningsfulla miljöer. Även Carlgren (1999) påpekar vikten av meningsfulla 
uppgifter och menar att en stor del av den nya strävan som finns i skolan handlar om att 
göra skolarbetet till något som finns på riktigt och där det har betydelse vad man 
åstadkommer i något sammanhang. Sträng och Dimenäs (2000) fortsätter sitt resonemang 
med att poängtera att barns erfarenheter och intressen måste tas till vara i skolan och att 
eleverna ska vara huvudpersoner i det lärande mötet. Det betyder att individen möter andra 
individer och utväxlar kunskap och erfarenheter.  
 
 
2.3 Teoretisk ansats 
 
Teoretiska utgångspunkter i detta arbete är Gardners teorier om multiintelligenser, Mursells 
undervisningsprinciper och Deweys ”learning by doing”. 
 
 
2.3.1 Gardners multiintelligensteori 
 
Gardner (1983) är teoretikern som är känd för att motsäga den tidigare universella 
sanningen att intelligens är en enhetlig förmåga som alla människor innehar i större eller 
mindre utsträckning. Gardner menar att i stället för en övergripande intelligens har 
människor inte mindre än sju olika intelligenser, vilka är:  

 
� Lingvistik intelligens, vilken innebär människans språkliga färdigheter. 
� Musikalisk intelligens som är den intelligens som tidigast framträder. 
� Logisk intelligens är den matematiska intelligensen. 
� Spatial intelligens som är förmågan att se i rum och former. 
� Kinestetisk intelligens som är den kroppsliga intelligensen där kroppen arbetar i 

samråd med hjärnan. 
� Den intrapersonella intelligensen har insikten om hela vårt emotionella spektrum i 

centrum. 
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� Social intelligens som till skillnad från den intrapersonella intelligensen riktas utåt 
mot andra människor där kärnan ligger i att kunna se och göra skillnad på andra 
människor. 

 
Gardner (a.a.) anser att barn som inte går i skolan främst lär sig genom att först observera 
och sen delta i aktiva sammanhang där kunskaperna de ska lära sig tillämpas. I skolan 
däremot tycker Gardner att läraren presenterar material i abstrakt form och använder 
medier som böcker och diagram för att förmedla information. Detta gör att de barn som är 
duktiga i skolan är de barn som lär sig att ta lösryckta delar ur sitt sammanhang och sätta 
ihop dem till en helhet. Barnen lär sig detta för att skolan kräver det.  
 
Vilka former av den personliga intelligensen som skolan utvecklar beror på skolans 
inriktning, anser Gardner. Musikalisk, kinestetisk och spatial intelligens prioriteras oftast 
inte. Skillnaden mellan skolor avgörs av hur nära de ligger den traditionella skolan där 
lingvistik och interpersonell kunskap värderas högst eller den moderna skolan där man i 
stället tar fasta på logisk intelligens och den intrapersonella intelligensen. 
 
2.3.2 Mursells undervisningsprinciper 
 
År 1946 formulerade den amerikanska pedagogen James Mursell teorin om de sex 
undervisningsprinciperna vilka är principen om läromedelsanvändning, problemlösning, 
förhållningssätt, individanpassning, ämnesstoff och utvärdering. Mursell graderade varje 
princip i stigande ordning från ett vilket är det sämsta undervisningssättet till sex som är 
den högsta graderingen (bilaga 2).  
 
Principerna är att användning av läroböcker anses vara den lägsta graderingen av 
undervisning. Visuella hjälpmedel, studiebesök och relevanta praktiska övningar anses vara 
den högsta graderingen. Även problemlösning och förhållningssätt är områden som är 
graderade. Färdigproducerat, reproducerat material och total lydnad gentemot läraren 
graderas lägst medan problem och uppgifter som ska lösas med tanke på en hållbar 
utveckling hör till den högsta graderingen. Eleven ska även ta ansvar för gemenskapen och 
sitt eget lärande. Relationen mellan lärare och elev och mellan eleverna graderas från 
påtvingad disciplin till gemensamt ansvar för varandra. Individanpassning beskrivs som 
lägst och exemplifieras med gemensamma uppgifter som görs i samma takt där resultatet 
mellan eleverna mäts. Individuella utvecklingsplaner och läroplaner ger den högsta 
graderingen och anses vara det bästa för eleven. Ämnesstoff och utvärdering har den lägsta 
gradering när läromedlen följs och eleven bara värderas efter sina resultat. På den högsta 
nivån bestäms ämnesstoff efter elevens växande förståelse, och eleven värderas utifrån hela 
inlärningsprocessen, inklusive resultaten (Imsen, 1999).  
 
James Mursells teori är även i dag högaktuell, även om den inte har lyfts fram i 
lärarutbildningen sedan 1970-talet. Enligt Imsen (1999) anser Mursell att man i största 
möjliga utsträckning skall använda omgivningen, aktiviteter och elevernas vardag i 
undervisningen. Det är även viktigt att integrera ämnesstoff till ett begripligt sammanhang. 
Vid bedömning av eleven skall inte bara resultaten ligga till grund. Det ska även 
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inlärningsprocessen göra.  
 
Det sämsta sättet att undervisa på är att slaviskt använda läromedlen. Det finns risk för att 
läraren vill se på läromedlen som den absoluta kunskapskällan, och förlora tron på den 
egna kompetensen. Mursell anser dock att läromedlen och läraren kan komplettera 
varandra och ge ämnesstoffet nya infallsvinklar (Imsen 1999). 
 
 
2.3.3 Deweys learning by doing 
 
Dewey (1997) ansåg redan 1916 att vuxna styr de ungas utbildning genom att kontrollera 
de miljöer de unga befinner sig i och att det inte är möjligt att fostra direkt utan att det sker 
indirekt genom miljön. Skolan är, enligt Dewey, det typiska exemplet på en miljö som 
utformats för att påverka sina medlemmars moraliska och mentala ståndpunkter. Vidare 
menar han att det är skolmiljöns uppgift att balansera den sociala miljön så att varje elev 
får en möjlighet att höja sig över den sociala grupp eleven föddes i för att sedan få god 
kontakt med andra miljöer. 
 
Dewey ansåg att när ett samhälle blir alltmer komplext är det nödvändigt att tillhandahålla 
en viss social miljö i skolan som har till uppgift att utveckla de ungas förmågor. Skolan 
erbjuder därför en förenklad miljö där det är skolan som väljer ut de egenskaper som är 
grundläggande och möjliga för unga att reagera på. Därefter skapas ett progressivt system 
där de först uppnådda egenskaperna används som redskap för att vinna insikter i det som är 
mer komplicerat.  
  
Redan under sin livstid talade Dewey om skolans så kallade korvstoppningsmetod. Dewey 
frågade sig varför undervisning enligt denna metod och inlärning genom passiv absorbering 
fortfarande existerar trots att metoderna redan då var allmänt förkastade. Han menade att 
undervisning inte handlar om att tala om saker eller att få saker berättade för sig utan att det 
är en aktiv och konstruktiv process. Dewey är mest känd för uttrycket ”learning by doing” 
som är just en sådan aktiv lärandeprocess med utgångspunkten att man lär sig bäst genom 
att fysikt delta i aktiviteter. Dewey betonade starkt betydelsen av den sociala medvetenhet 
som kommer av att man deltar i en aktivitet av gemensamt intresse och värde. För att 
skolan ska bli fullt effektiv behövs det mer tid för gemensamma aktiviteter där de som 
undervisas deltar aktivt så att de kan skapa ett socialt medvetande med hjälp av sin egen 
förmåga (a.a.).  
 
 
2.4 Styrdokument 
 
Det svenska styrdokumentet för grundskolan kallas Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, Lpo 94. Den norska motsvarigheten har namngetts som Kunskapslöftet 2006. 
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2.4.1 Svenska 
 
Skolan har en viktig uppgift i att förmedla medvetenhet hos eleverna om att alla 
människors lika värde, mannens och kvinnas jämställdhet samt människolivets 
okränkbarhet, enligt Lpo 94. Vidare har skolan ett särskilt ansvar för de elever som riskerar 
att inte nå målen och därav kan aldrig undervisningen utformas lika för alla. Genom att låta 
eleverna delta i planeringen och utvärderingen av den dagliga undervisningen kan eleverna 
utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. Eleverna ska få möjlighet att ta 
initiativ och ansvar, eleverna ska även ges möjligheter att utveckla sin förmåga att arbeta 
självständigt och lösa problem. Skolan ska främja elevernas harmoniska utvecklingar och 
detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av arbetsformer 
och undervisningsinnehåll. Eleverna ska få uppleva olika uttrycksformer, känslor och 
stämningar. Som mål att uppnå i grundskolan ska lärare tillsammans med eleverna planera 
och utvärdera undervisningen. Alla som arbetar inom skolan ska främja eleverna att vilja ta 
ansvar över den kulturella, fysiska och sociala skolmiljön, samt verka för att utveckla 
kontakter med instanser utanför skolan som kan berika skolans lärmiljö 
(Utbildningsdepartementet, 2001)  
 
 
2.4.2 Norska 
 
Kunskapslöftet 2006 ger grundläggande principer som ska säkra utvecklingen av kvalitet i 
den grundläggande skolan, det vill säga årskurs 1 till 10 (obligatorisk) och den 
gemensamma vidareutbildningen VG1 till VG3 (motsvarande gymnasieskolan i Sverige). 
Den gemensamma skolan ska bygga på och ta till vara på varje elevs bakgrund, 
förutsättningar och förmågor. Den ska också säkerställa varje elevs allsidiga utveckling och 
kunskaper. Skolans uppgift är också att ge eleven utmaningar och mål att sträva efter 
(Utdanningsdirektoratet, 2006).  
 
Norska kunskapslöftet präglas av stor frihet i det lokala läroplansarbetet. Syftet är att elever 
ska ha undervisning som i största möjliga utsträckning är anpassad efter individuella behov 
och förutsättningar. Vidare har skolorna stor frihet att använda sig av lokalsamhället och 
egna styrkor som exempelvis andra yrkesgrupper, kultur/musikskola, dialekter och 
lokalhistoria för att skapa en god och innehållsrik undervisning. I kunskapslöftet (2006) 
kan man läsa följande:  
 

”Skoleeier (kommune, fylkeskommune eller annen skoleeier) er ansvarlig for at opplæringen er i 
samsvar med lov og forskrift, herunder læreplaner. Læreplanene i fagene forutsetter at det konkrete 
innholdet i opplæringen, hvordan opplæringen skal organiseres og hvilke arbeidsmåter som skal 
brukes i opplæringen, bestemmes på lokalt nivå. For grunnskolen vil det i tillegg være en oppgave å 
fordele innhold mellom årstrinn” (s. 10).  
 

Det lokala läroplansarbetet definieras av hur undervisningen ska organiseras vilket medför 
att enskilda skolor, kommuner eller regioner kan styra vilken pedagogisk plattform som ska 
ligga till grund för arbetet. Vidare avgör det lokala läroplanarbetet vilka arbetsmetoder som 
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skall användas i undervisningen, och hur innehållsfördelningen mellan de olika årskurserna 
ska organiseras. Utgångspunkten är alltid den centrala läroplanen, det vill säga 
kunskapslöftet. Denna består av en generell del, en del som definierar principer för 
undervisning och en del som behandlar ämnesområden, huvudområden och definition av 
grundläggande färdigheter, mål och kriterier för betyg. 
 
Det lokala läroplansarbetet ska enligt Kunskapslöftet (2006) ha som huvudsyfte att skapa 
en helhet för eleverna och göra sammanhang tydligt. Vidare ska ämnenas innehåll 
konkretiseras och tillhandahålla konkreta verktyg för elevernas lärande. Det ska finnas 
underlag för värdering av elevernas lärande, lärandeprocess och för samspel mellan 
nivåerna i grundutbildningen.  
 
I syftet för de olika ämnena ges en beskrivning av målet med undervisningen i de olika 
ämnena för den enskilda eleven och samhället. Där framkommer också hur ämnet värnar 
om övergripande mål för undervisningen som det kommer till uttryck i ”oppläringsloven” 
läroplanens generella del och principer för undervisning. Centrala delar av detta är hur man 
ska stimulera elevernas lust att lära och hur eleverna ska utveckla egna lärostrategier. Det 
flerkulturella samhället och vikten av ett väl fungerande samarbete mellan skola och hem 
är andra centrala aspekter (Utdanningsdirektoratet 2006). 
 
 
2.5 Tidigare forskning 
 
Under denna rubrik behandlas förhållningssätt, elevers lärande och läromedelstyrd 
undervisning. 
 
 
2.5.1 Förhållningssätt 
 
von Wright (2000) menar att lärare tolkar, exempelvis Lpo 94, på olika sätt beroende på om 
de uppfattar elevernas erfarenheter, behov och eget tänkande som punktionella eller 
relationella fenomen. Det punktuella perspektivet utgår från att människans subjektivitet 
går att isolera från sitt sammanhang vilket medför att man kan bestämma vem en annan 
människa är utifrån exempelvis sociala eller biologiska faktorer. Betraktat ur ett punktuellt 
förhållningssätt är lärare och elever primärt åtskilda och oförenliga. von Wright (a.a.) anser 
vidare att relationen mellan lärare och elev ur det punktuella perspektivet handlar om att 
föra dessa närmare varandra som om de förhöll sig rätlinjigt med varandra. En konsekvens 
av det punktuella perspektivet kan bli att elevvårdsteam i skolan kan ta itu med att 
analysera och åtgärda en elevs skolsvårigheter utan att den berörda eleven själv behöver 
vara delaktig i den process som föregår själva åtgärdsprogrammet. Ett punktuellt 
perspektiv, i undervisningen öppnar inte för de kommunikativa möjligheter som ett 
relationellt perspektiv gör. I ett punktuellt perspektiv blir den enskilda eleven som konkret 
annan, som kroppslig person, helt ovidkommande. Relationella fenomen är inte 
tidsbegränsade och de omfattar (minst) två sidor av ett fenomen.  
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Som motsats till det punktuella perspektivet talar von Wright om det relationella 
perspektivet där människor betraktas i relation till andra individer och sammanhang. En 
förutsättning för enskilda individers existens anses inom det relationella perspektivet vara 
existensen av andra individer. Det som karaktäriserar individers subjektivitet blir då inte 
enskilda egenskaper som i det punktuella perspektivet utan handlingar som framträder i 
relationen mellan människor. von Wright (2000) menar att subjektiviteten framträder olika 
och kan ta sig olika uttryck, detta innebär att man inte kan säga vem en annan människa 
egentligen är. I förhållningssättet mellan lärare och elever visar sig det relationella 
perspektivet genom att man ser både lärare och elever som deltagare i sociala 
interaktionsprocesser. En aspekt av det relationella perspektivet som visar sig i skolan är att 
läraren inte sitter inne med lösningen. Den kan endast återfinnas i samförståndet, i 
relationen mellan lärare och elev, och bekräftas efter interaktionen (a.a.). 
 
 
2.5.2  Elevers lärande 
 
Scherp & Scherp (2002) har i sin undersökning kommit fram till att lärare anser att 
elevernas sociala och emotionella utveckling är en grundläggande del av 
skolverksamheten. Att eleverna är socialt trygga och mår bra är en av de stora grundpelarna 
för allt lärande. Även Boström (2007) är inne på detta område och menar att vuxna bara 
kan skapa möjligheter till lärande genom att stödja och utmana eleverna i deras strävan 
efter kunskap. En god lärmiljö kan därför inte komma av sig själv utan måste skapas. 
 
Vidare framför Scherp & Scherp (2002) att det är viktigt att få med eleverna som en aktiv 
del i lärandeprocessen. Den samlade bilden av deras undersökning är att lärare vill ha en 
undervisning där eleverna är mer aktiva än vad de är i dag. Anledningen till att lärare inte 
använder sig av en sådan elevaktiv undervisning beror snarare på de svårigheter som 
lärarna stöter på när de försöker förverkliga sina intentioner än att lärarna inte vill ha någon 
elevaktivitet. Lärare behöver bli huvudaktörer i kunskapsbildningen snarare än handläggare 
och utförare av direktiv eller göranden. Flera lärare ställer sig tveksamma till att använda 
sig av en mer elevaktiv undervisning eftersom de är rädda för att inte uppnå det som står 
skrivet i kursplanerna (a.a.). Boström (2007) menar även hon att det är viktigt att alla är 
involverade i en lärprocess. Eleverna ska ges utrymme till ifrågasättande, reflektion samt 
aktiv handling. Det är av största vikt att stärka förhållningssättet att se lärande som en 
obegränsad resurs för alla.  
 
 
 2.5.3 Läromedel 
 
Scherp & Scherp (2002) menar att läroboken är en trygghet för ett flertal lärare eftersom 
lärarna räknar med att läroboksförfattaren utgått från läroplanen när denne författat boken. 
På så sätt behöver läraren själv inte lägga energi på att försöka få med allt från läroplanen. 
Har lärarna sett till att eleverna har fått de lektioner som timplanen kräver tycker många 
lärare att de gjort vad de kunnat för att tillgodose de innehållsenliga kraven.  
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Holmgren med flera (2006) redovisar i sin undersökning, Hur används läromedel i 
lärarens arbete, där de undersökte hur lärare använder läromedel samt hur de anser att de 
kan möjliggöra elevers lärande. Hälften av deras tillfrågade lärare anser att det inte finns 
några problem med att använda läromedel. De menar att läroböckerna är en trygghet för 
eleverna. Den andra hälften av lärarna i Holmgren med fleras undersökning anser dock att 
det kan vara problematiskt med läromedel. Dessa lärare har som åsikt att läroböckerna styr 
för mycket av undervisningens planering och att de heller inte tar upp alla områden. Flera 
av lärarna i undersökningen är eniga om att läroböcker främst passar att använda när 
eleverna har självstudier (a.a.).  
 
2.5.4 PISA 
 
År 2000 blev den första Pisa-undersökningen genomförd. Det är ett projekt vars syfte är att 
jämföra länders skolsystem och hur de olika länderna rustar sina 15-åringar för att möta 
framtiden. Projektet är ett samarbete mellan länders regeringar inom OECD (Organisation 
for Economic Co-operation and Development). Pisa-undersökningen ska mäta kunskaper 
och färdigheter som barnen behöver för att möta det vuxna livet, till exempel sätta 
kunskaper in i ett sammanhang, tolka och förstå information och lösa problem. Det 
viktigaste målet är att eleverna ska lära sig att lära för livet. OECD PISA of Sweden (2000) 
menar att PISA undersöker samband i internationella jämförande studier och det ska göra 
att länderna upptäcker sina starka och svaga sidor vilket kan leda till en förbättrad skola. 
Pisa-undersökningar genomförs numera vart tredje år och 2006 genomfördes den tredje 
Pisa-undersökningen, vars resultat offentliggjordes 2007. 
 
 
2.6 Sammanfattande bakgrund 
  
Hatlem (1993) anser att dagens samhälle ställer helt andra krav på kunskap än gårdagens 
samhälle. För bara några år sedan var det vanligt att de flesta arbetade i rutinyrken utan 
större krav på utbildning. Att vi av denna anledning har en skola i förändring sätter större 
krav på lärmiljön.  
  
Lärmiljöer kan enligt Nationella kvalitetsgranskningar (1998) delas in i tre olika delar vilka 
har kommit att kallas för A-, B- och C-miljöer. De skiljer sig avsevärt åt med tanke på hur 
läs- och skrivprocessen används som ett aktivt och verksamt undervisningsled i ämnena. 
Säljö (2000) anser att skolan genom århundraden har skapat säregna traditioner. Traditioner 
som på största allvar nu utmanas av den nya informationstekniken i samhället. Även 
Carlgren (1999) menar att skolan är under förändring. Hon anser att det vanligaste 
arbetssättet i skolan fortfarande är att lärare varvar katederundervisning med enskilt arbete 
men att man kan se tendenser på att detta arbetssätt håller på att förnyas.  
  
Sträng och Dimenäs (2000) menar att lärarna i dag vet mer om elevernas liv och har bättre 
kunskaper om hur de ska planera och genomföra undervisningen i förhållande till 
läroplaner och kursplaner. Sträng och Dimenäs (a.a.) fortsätter sitt resonemang med att 
poängtera att barns erfarenheter och intressen måste tas till vara i skolan och att eleverna 
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ska vara huvudpersoner i det lärande mötet. Det betyder att individen möter andra individer 
och utväxlar kunskap och erfarenheter. Gardner ansåg att människor har sju intelligenser i 
stället för en medan Dewey utgår från principen ”learning by doing” vilket innebär att han 
ser lärandet som en aktiv process. Mursell graderar sex undervisningsprinciper vilka är 
läromedelsanvändning, problemlösning, förhållningssätt, individanpassning, ämnesstoff 
och utvärdering. 
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3 PROBLEM 
 
I såväl den svenska som den norska läroplanen framhålls det att skolans lärmiljöer är av 
stor vikt för elevernas utveckling. Lärmiljöerna kan sägas ligga till grund för all 
undervisning och för att eleverna ska kunna uppnå målen.   
 
Syftet med examensarbetet är få ökad kunskap och förståelse för lärares uppfattning av en 
god lärmiljö. Examensarbetet kommer att utgå från följande frågor. 
 

• Vad karaktäriserar en god lärmiljö enligt lärarna? 
• Hur kan en god lärmiljö skapas enligt lärarna? 
• Vilken betydelse har lärmiljön enligt lärarna? 
•  Vilka möjligheter/svårigheter ser lärarna i sina lärmiljöer? 
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4 METOD 
 
Här presenteras vilken typ av undersökning som har gjorts och hur den är genomförd. 
Vidare presenteras vilken metod som har använts för att uppnå examensarbetets resultat 
och problemformulering. 
 

4.1 Undersökningsmetod 
 
I examensarbetet användes en kvalitativ undersökningsmetod. Patel & Davidsson (1994) 
menar att en kvalitativ metod syftar till att analysera och förstå helheten av 
undersökningen. Det finns två huvudtyper av kvalitativa undersökningar: enkäter och 
intervjuer. Enkäter är något mer kvantitativa än intervjuer, eftersom dessa ofta kan 
användas som mätbar data. Patel & Davidsson anser att en kvantitativ undersökningsmetod 
syftar till att ordna, beskriva, bearbeta och analysera data. 
 
Författarna till denna studie önskade att fokusera och analysera kring helheten i 
undersökningsämnet, och valde därför att använda intervjuer som enligt Patel & Davidsson 
är mer personliga eftersom man träffar intervjuobjektet och ställer frågorna direkt (bilaga 
1). Syftet med examensarbetet är att få ökad kunskap och förståelse för vad lärare anser är 
en god lärmiljö och vilken betydelse lärarna anser att den har. Intervjuundersökning var 
därför det mest optimala, då vi kunde förväntas få uttömmande svar på våra frågor. Om 
något var oklart kunde vi dessutom ställa följdfrågor.  
 
Enligt Johansson och Svedner (1996) finns det två typer av intervjuer: kvalitativ intervju 
och strukturerad intervju. En kvalitativ intervju har i förväg bestämda frågeområden men 
frågorna, åtminstone följdfrågorna, kan variera från intervju till intervju. Fördelen med den 
här typen av intervju är att man får uttömmande svar och kan med större säkerhet närma sig 
kärnan i problemställningen. Johansson och Svedner påpekar likväl vikten av 
standardisering och strukturering kring frågorna. I en kvalitativ intervju är 
standardiseringen låg vilket innebär att frågorna ställs och formas under intervjuns gång, 
medan en hög grad av standardisering innebär att frågorna är förutbestämda och ställs i en 
planerad ordning. Vid användning av en hög standardiseringsgrad blir resultatet 
jämförande och generaliserande, vilket är önskvärt när resultaten ska kategoriseras.  
 
Enligt Patel & Davidsson (1994) beror struktureringen på hur mycket utrymme 
intervjuobjektet får att svara fritt. I en hög strukturerad intervju får objektet lite utrymme 
att svara fritt. Svaren kan då ofta bli förutsägbara. Motsatsen är en ostrukturerad intervju, 
där objektet får svara helt fritt. Svaren här blir då svåra att förutse. Våra intervjuer hade en 
relativt låg grad av struktur, då undersökningen syfte inte var att få fram någon absolut 
sanning. Det handlade snarare om den enskildes attityder, värderingar, prioriteringar och 
arbetsmiljö. Det är den enskilda lärarens sanning som blir resultat av undersökningen. 
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4.2 Urvalsgrupp 
 
Intervjupersonerna valdes ut från två olika skolor. En skola på en mindre ort i Småland, 
och en på en mindre ort i sydöstra Norge. I storlek, infrastruktur, utbildning och 
arbetsmarknad är dessa kommuner relativt jämförbara. Båda kommunerna har ungefär 
10 000 invånare fördelade på en större ort och flera mindre samhällen som har var sin 
områdesskola. I båda distrikten är bil- och kollektivtrafiken begränsade till de stora 
huvudavfarterna, och tågavgångar finns endast att tillgå några gånger per dag, och då 
endast till två destinationer. Andelen högskoleutbildade invånare ligger något över 20 
procent i båda kommunerna. I den norska kommunen ligger den totala arbetslöshetssiffran 
på 1.7 procent, för personer under 25 år är andelen arbetslösa ungdomar 48 procent. I den 
svenska kommunen ligger den totala arbetslöshetssiffran på 3,2 procent varav 59 procent 
av de arbetslösa är under 25 år.  
 
Fem lärare på varje skola valdes ut baserat på att de undervisar i årskurserna 4 till 6 (Norge 
har motsvarande skolår 5 till 7). Lärarna tillfrågades om de ville ställa upp på en intervju 
som kretsade kring deras syn på en god lärandemiljö. Anledningen till att tio lärare 
tillfrågades är den alltid förekommande bortfallsrisken. Lärarna gavs cirka två veckors 
betänketid, varefter endast tre lärare från varje skola sade sig vara villiga att ställa upp på 
intervjun. 
 
Lärare C och D är män, de övriga är kvinnor. Lärare A, B och C är norska medan de övriga 
lärarna är svenska. Lärare A är 33 år, utbildad allmänlärare och klasslärare i årskurs 7 och 
undervisar utöver detta i engelska från år 5 till 7. Lärare B är 47 år, utbildad allmänlärare 
och undervisar i år 6. Lärare C är 39 år, utbildad allmänlärare med tilläggsutbildning i 
träslöjd och bild och undervisar huvudsakligen i dessa ämnen i alla årskurserna. Lärare D 
är 33 år, utbildad mellanstadielärare med inriktning på matematik och musik. Han 
undervisar år 4 till 6 i musik, och fungerar dessutom som skolans resurslärare utan någon 
specialpedagogisk kompetens. Lärare E är 49 år, utbildad lågstadielärare, men arbetar som 
klasslärare i år 6. Läraren E har arbetat på mellanstadiet i många år och är något av en 
veteran men är formellt inte behörig för tjänsten. Lärare F är 66 år och går i pension nästa 
sommar. F är utbildad mellanstadie- allmänlärare, och är klasslärare i år 6 och har sin klass 
i alla ämnen. 
 
 
4.3 Genomförande 
 
Intervjuerna med de norska lärarna genomfördes på deras respektive arbetsplatser. I förväg 
avtalades en tid och ungefärlig längd på intervjun. Detta är viktigt enlig Svedner och 
Johansson (1996) eftersom intervjupersonen bör avsätta tid och få veta vad denna kan 
förvänta sig. Intervjuobjekten blev tillfrågade om de motsatte sig att intervjuerna spelades 
in. De fick också veta syftet med undersökningen, och att svaren skulle behandlas 
konfidentiellt. Detta innebär enligt Patel & Davidsson (1994) att bara intervjuaren kan 
koppla svaren till intervjuobjektet.  
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Av geografiska skäl kunde inte intervjuerna av de småländska lärarna genomföras på deras 
arbetsplats. De småländska lärarna godkände att deras intervjuer kunde göras per telefon. 
De blev då inte inspelade, men anteckningar fördes under intervjuerna och därefter 
transkriberades texten till datorn, något som de intervjuade lärarna var medvetna om och 
godkände. Det blev avtalat mer tid till varje intervju, eftersom det tar längre tid att skriva 
än att spela in på en bandspelare. Patel & Davidsson (1994), anser att inspelningar är 
fördelaktigare för att svaren registreras exakt, och kan upprepas flera gånger. Nackdelen 
kan däremot vara att det tar mycket tid att transkribera och bearbeta materialet. Dessutom 
kan bandspelaren påverka intervjuobjektets svar. Detta kan dock underlättas om 
intervjuaren har en god relation till intervjuobjektet. 
 
Innan själva intervjuerna påbörjades fick båda lärargrupperna åter igen veta vad 
undersökningen syftade till, nämligen att få ökad kunskap och förståelse för vad lärare 
anser är en god lärmiljö och vilken betydelse den har för undervisningen. Detta för att vara 
säkra på att ingen missförstått syftet. Intervjuerna med de tre norska lärarna tog ungefär 20 
minuter vardera, och telefonintervjuerna med de småländska lärarna tog ungefär en timme 
vardera. 
 
 
4.4 Databearbetning 
 
Reliabiliteten i undersökningen är relativt god eftersom de norska lärarnas intervjuer 
spelades in på bandspelare och en ordagrann transkription utfördes av de svenska lärarnas 
svar. Intervjuerna fanns således lagrade både på band och i skrift så att registreringarna 
kunde göras i efterhand. Dessutom kunde vi köra den lagrade datamängden i repris 
tillräckligt många gånger för att kunna försäkra oss om att allt uppfattats korrekt. Detta 
medför enlig Enligt Patel & Davidsson (1994) att reliabiliteten i en undersökning blir god. 
 
Därefter lästes svaren igenom och kategoriseringen påbörjades. Svaren kategoriserades 
utifrån examensarbetets syfte och frågeställningar. Ur svaren uppkom vissa mönster och 
dessa fick fungera som underkategorier för att skapa en djupare förståelse av resultatet. 
 
 
4.5 Metodkritik 
 
Med tanke på bortfallsrisken tillfrågades totalt tio lärare om de ville ställa upp på en 
intervju. Eftersom bortfallet blev så märkbart borde kanske fler personer ha tillfrågats men 
tillgången på lämpliga intervjuobjekt var begränsad eftersom båda skolorna är av det 
mindre slaget. 
 
En annan brist var att hälften av intervjuerna spelades in på respondenternas arbetsplats, 
medan den andra hälften intervjuades per telefon. Detta fanns ständigt i åtanke under 
intervjuerna och respondenternas ord skrevs ordagrant ner. Trots dessa brister kunde vi 
både tolka, kategorisera och analysera svaren.  
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Dessutom ledde undersökningen fram till svar på den befintliga problemställningen, något 
som enligt Patel & Davidsson (1994) är viktigt av den orsaken att en god validitet innebär 
att man undersöker det som från början var avsett att undersökas.  
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5 RESULTAT 
 
I följande kapitel redovisas examensarbetets resultat. Respondenternas svar har 
kategoriserats utifrån examensarbetets syfte och frågeställningar. 
 

5.1 Den goda lärmiljön  
 
De kategorier som kan utrönas av respondenternas svar på vad som karaktäriserar en god 
lärmiljö är trygghet, trivsel, acceptans, gemenskap, variation, individualiserad undervisning 
och läroplanerna.  
 
Trygghet  
Respondenterna har en relativt samstämmig mening om vad en god lärmiljö är och en av de 
stora aspekter på en god lärmiljö som samtliga respondenter nämner är att den sociala biten 
måste tillgodoses först. Eleverna måste erhållas rätten att känna trygghet. Respondenterna 
anser att trygghet är ett av ledorden i den goda lärmiljön och vill att alla elever ska känna 
trygghet med varandra och med dem som lärare. Lärare D sammanfattar dessa tankar med 
följande citat när han säger att en god lärmiljö är:  

 
”När barnen känner att de är trygga hos mig, och att de kan lita på mig. Dessutom måste man jobba 
fram en bra atmosfär där alla vågar vara sig själv, även att de inte är bäst på allt.” 

 
Flera av respondenterna poängterar att en god lärmiljö är en lärmiljö där eleverna vågar stå 
upp för sina åsikter och inte är rädda för att få dem ifrågasatta. Respondenterna vill att det 
ska råda trygghet mellan eleverna men också mellan elever och lärare. 
 
 A: ”Det behøves åpenhet, trygghet. Trygghet på verandre, snille mot verandre og hverdagsetikk.” 
  
 E: ”Jag tycker att jag hela tiden har med i bakhuvudet och vill att tryggheten ska finnas där vi 
 tillsammans lär oss.”   
 
Trivsel 
Samtliga respondenter är överens om att känslan av trivsel är oerhört viktigt i en god 
lärmiljö. I en god lärmiljö menar respondenterna att eleverna vågar delta i diskussioner 
utan att känna en rädsla för att få negativa kommentarer. Respondenterna förespråkar att 
eleverna har medansvar för undervisningen och frihet inom vissa ramar: 
 
             B: ”Ingen læring uten trivsel og forståelse, viten og færdighetslæring henger sammen.” 
 
Acceptans 
Respondenterna var relativt överens om värdet av att arbeta med elevernas acceptans i 
förhållande till varandras förmågor och färdigheter. Lärarna har emellertid olika inställning 
till nivågruppering av eleverna. Vissa av respondenterna är helt emot nivågruppering 
eftersom de starka eleverna ska få vara med och lyfta de svagare. Andra respondenter säger 
att nivågruppering kan tjäna ett visst syfte och är svårt att helt undvika. Några exempel på 
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detta är:  
            
 B: ”Jeg er helt imot diffrensiering av elevene. De sterke skal heve de svakere elevene.” 
 
 F: ” Inom  matteboken tillexempel finns det nivågrupperingar och det är bra.”            
 
Vidare säger lärare A att man måste se till att eleverna skrattar med varandra och inte åt 
varandra.  
 
Gemenskap 
Alla respondenter påpekar hur viktigt det är med gemenskap och ger exempel på hur de 
arbetar i sina klasser för att uppnå detta. Projekt där eleverna läser för varandra, utvecklar 
humor och reflekterar tillsammans, liksom gemensamma upplevelser är betydelsefulla för 
att skapa en så sammanhållande grupp som möjligt, menar lärarna. 
            
  B: ”Lære i ett fellesskap, indiviell læreplan, ja, men fellesskapet er viktigst.” 
 
  D: ”Viktigt är respekten mellan eleverna och den sociala gemenskapen.” 
 
Variation 
I en god lärmiljö anser respondenterna att variation är en viktig del av undervisningen. De 
menar att som lärare måste man kunna och våga variera sin undervisning. Enligt 
respondenterna är en varierad undervisning den faktor som har störst betydelse för att skapa 
en god lärmiljö. Några exempel är:  
  
 C: ”Den [goda lärmiljön] kjennetegnes av variasjon i læremetode og godt bruk av læringsstrategier  
 og lesestrategier.”  
 
 D: ”Jag försöker engagera barnen med att vara flexibel i mitt arbetssätt. Man måste ju också vara 
 öppen för att kunna förändra arbetssättet utifrån vilka barn man träffar i grupperna.” 
 
 E: ”Genom att arbeta på olika sätt kan jag komma närmre eleverna och se just deras behov. 
 Genom att regelbundet reflektera över vad som går bra respektive mindre bra kan jag anpassa min 
 metodik  för att passa just den eller den andra.” 
 
Lärare C går ett steg längre i sitt resonemang om variationer och pekar på vad som står 
skrivet i den norska läroplanen när han säger att:   
                 
 ”Det er viktigt med variasjoner. Læreplanen krever variasjon.” 
 
Individualiserad undervisning 
Flera av respondenterna nämner att i den goda lärmiljön beaktas elevernas individuella 
behov och kunskaper. De anser att man inte kan se eleverna som en homogen grupp. Den 
norska läroplanen ställer stora krav på individanpassning vilket de norska lärarna 
underströk. Den måste också anpassas till uppfattningen att goda lärmiljöer är en 
gemenskap där det ska finnas plats för alla.  
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5.2 Lärarnas bidrag till goda lärmiljöer 
 
Respondenterna pekar på en rad olika aspekter som de själva kan göra för att bidra till en 
god lärmiljö i deras undervisning. Dessa är kategoriserade som läromedel, läroplanen, 
varierade arbetsmetoder och förhållningssätt.  
 
Läromedel 
Ingen av de norska intervjuobjekten nämner färdigställda läromedel som en del av en god 
lärmiljö medan de svenska respondenterna menar att läromedel inte ska följas slaviskt men 
kan vara bra att ha i åtanke. Den allmänna åsikten bland de svenska lärarna är att man 
generellt inte ska använda läromedel från pärm till pärm men det kan vara bra att ha inom 
räckhåll. Exempel på detta är:   
 
 D: ”Jag har läromedel att luta mig mot, men även konkreta saker. Man ska även använda olika typer 
 av material. För att jobba friare och obunden från läromedel vill jag ha mer erfarenhet. Kanske lite  
 fegt, jag sitter ju här och medger att jag inte vågar att genomföra det jag tror på och tycker är bra.” 
 
 F: ”Läroboken är egentligen en trygghet men den är ju egentligen inte absolut. Jag använder 
 läroboken olika i olika ämnen.” 
 
Lokala arbetsplaner 
Medan de svenska respondenterna framhäver läromedel talar de norska respondenterna om 
lokala arbetsplaner. Medan endast en av de svenska respondenterna nämner att hon arbetar 
mot målen tar alla norska respondenter upp de lokala arbetsplanerna och läroplanerna. De 
norska lärarna påtalar samstämmigt att det finns stöd att hämta i lokala arbetsplaner när det 
gäller lärmiljöer. De är positiva när de talar om läroplaner och lärare A kan med fördel 
representera de övriga norska respondenterna när hon säger att: 
  
 ”Jeg utgår fra lokale arbetsplaner. Skriver mine egne mål och jobber bevisst mot dem. Det är bra å 
 ha læreplan”.  
 
Varierade arbetsmetoder 
Samtliga respondenter menar att de försöker variera sina arbetsmetoder för att bidra till en 
god lärmiljö. Alla är överens om att de försöker att variera sin undervisning genom att 
använda sig av teoretiska såväl som praktiska inslag under lektionerna. Respondent B säger 
att mångsidiga aktiviteter och varierad undervisning är viktigt och något hon ständigt har i 
åtanke. Hon menar att ska eleverna lära sig om skogen så ska undervisningen ske i skogen. 
Lärare F tycker även hon att det är viktigt med variation i undervisningsmetoder men säger 
att: 
 
 ”Det där är svårt. Man vet ju att vissa saker brukar fungera så jag varierar och växlar nog för lite. 
 Många kör mest med pararbete - grupparbete och det gör även jag. Jag tycker inte att det är lätt 
 när man är ensam”. 
 
 A: ”Godt miljø, god variasjoner blir til god  motivasjon.” 
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Tematisk undervisning 
Flera av respondenterna tycker att det viktigt att se till elevernas intresseområden och utgår 
gärna från teman i undervisningen. Med teman anser respondenterna att de kan baka in 
olika former av undervisningsmetoder och ämnen samtidigt som allt hänger samman. Här 
ges några exempel på att respondenterna anser att tematisk undervisning är viktigt: 
  
 B: ”Jeg tror på at vi skaper læring først når klassen har fått felles opplevelse rundt et tema. Det kan 
 skje i form av fortellinger, studiebesøk, skogstur osv. Etter denne aktiviteten har vi som gruppe 
 noe å snakke om, vi har også en felles referanse til lærestoffet. Utifra dette skaper vi en felles 
 erfaring og klassefellesskap gjennom lærestoffet.” 
 

C: ”Jeg beuker mye Steulern, det er ett metodegrunnlag som i dag brukes av ganske få lærere. Det 
går ut på å jobbe tverrfaglig, gi oppgaver uderveis og utifra materialet jobbe i blokk i 6-8 ukers 
intervaller.” 

 
Några av respondenterna anser att det är betydelsefullt att eleverna känner till vilken eller 
vilka undervisningsmetoder som kommer att användas. Eleverna behöver bli mentalt 
förberedda för de olika metoderna och lärarna bör få möjlighet att ta del av vad eleverna 
tycker om de olika arbetsmetoderna. 
 
Förhållningssätt 
Respondenterna talar om hur de hela tiden tänker både på sitt och elevernas 
förhållningssätt. De anser att det är viktigt att vara en tydlig ledargestalt samtidigt som det 
också är av stor vikt att se till att eleverna har ett gott förhållningssätt gentemot varandra. 
 
 B: ”Jeg er opptatt av å være en tydlig voksen, som gir av meg selv og byr på meg selv. Rett og slett 
 en levende voksen. Jeg forsøker også å vise sider av meg selv som gjør at barna forstår at jeg har 
 levd et liv og har erfaringer som kan være morsomme for andre og kjenne til. Bruker mye                
 historier om meg slev i undervisningen.” 
 

D: ”Engagemang i barnens situation både kunskapsmässigt och socialt är viktigt för mig som lärare 
för att kunna skapa en god lärmiljö. Den sociala biten är mycket viktig att börja med innan man kan 
ta kunskapsbiten.” 

 
Lärare F arbetar även med sitt och elevernas förhållningssätt utanför klassrummet. Hon 
förtydligar det på följande sätt: 
 
            ”Arbetsenheten gör grejer tillsammans. Till exempel hoppar vi hopprep och går och badar.” 
 

 
5.3 Lärmiljöns betydelse 
 
Samtliga respondenter anser att lärmiljöer är av stor betydelse. De menar att lärmiljöer 
ligger till grund för alla undervisningsresultat och är det absolut viktigaste för alla former 
av lärande.  
 
 C: ”Uten læremiljø, ingen undervisning, og tvert i mot. Det blir et moment 22. God og variert 
 undervisning gir motiverte elever. Læreren må åpne døra, men elevene må gå inn selv, er det et 
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 kinesisk ordspråk som heter. Det er ganske talende synes jeg. Jeg vil også si at min undervisning i 
 første rekke handler om å lære og lære”.  
 

E: ”Jag anser att den [lärmiljön] har den absolut viktigaste rollen för inlärning. Genom att skapa en 
atmosfär av acceptans för den människa man är, i den gruppen man är i, så är jag övertygad om att 
en elev får de bästa förutsättningar till inlärning vad det än är man jobbar med.”  
 

Lärare B utvecklar resonemanget och säger att hennes lärmiljö är viktig eftersom hon fått 
ledningens och statens förtroende och frihet till att utföra det hon anser vara viktigt för 
elevernas lärande. Även lärare F tänker på lärmiljön när hon säger att det har stor betydelse 
att ledningen och de människor hon arbetar tillsammans med fungerar som grupp.  
 
 
5.4 Möjligheter och svårigheter i lärarnas lärmiljöer 
 
Lärarna pekar på både möjligheter och svårigheter som förekommer i lärmiljöer.  
 
5.4.1 Möjligheter 
 
Av det som lärarna ansåg var möjligheter i deras lärmiljöer har författarna kunnat 
kategorisera trivsel med kollegor, motivation, egenformad miljö och samarbete över 
gränserna. 
 
Trivsel med kollegor 
Respondenterna säger att de trivs med sina kollegor och att de har utvecklat en förståelse 
för varandra som individer och som yrkesutövande. Denna trivsel menar respondenterna 
bidrar till att skapa en lärmiljö som de trivs i och vill undervisa i: 
 
 A: ”Jeg trives med både kollegor og ledelse.”   
 
Lärare B poängterar att man inte får glömma bort att nya lärare också kan bidra med 
värdefull kunskap. Vidare säger lärare B att hon är nöjd med kollegiets diskussionsklimat, 
och att alla bidrar till progression och gemensamt lärande. Hon sammanfattar det på 
följande sätt: 
 
            ”Vi bedriver også et mentorsprogram for hverandre. Som gammel lærer i gården får man aldri  
 glemme at yngre lærere har mye å bidra med.” 
 
Motivation 
Det framkommer att det är viktigt att arbeta i en god lärmiljö där lärarna har möjlighet att 
införskaffa motivation med hjälp av kollegorna samtidigt som de kan vara oeniga. Det mest 
betydelsefulla är att kunna motivera eleverna och det framhålls att man som lärare alltid har 
den möjligheten: 
 
 F: ”Organisationen är viktig och det här med att vara konsekvent. Man måste skapa motivation för 
 eleverna.”  
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B: ”Lærernes undervisning skal fenge og intressere uansett vilken metode læreren bruker. Er man 
kjedelig og uten karisma spiller ingen rolle vilken metode man bruker, og mye faller på lærerens 
evne til å engagere og motivasjon.” 

 
Möjlighet att påverka 
Flera av respondenterna säger att de har möjlighet att påverka hur de vill jobba och vilken 
lärmiljö de undervisar i.  
 

E: ”Jag arbetar i en verksamhet som är produkten av mina egna insatser. Lärmiljön i klassen 
påverkar jag mest av allt och den känner jag är bra både för mig och de elever jag har. Jag brukar 
regelbundet ta tempen i klassen och kasta ut lite frågor om hur vi kan få det bättre och vilka 
förändringar som skulle kunna behövas.” 

 
B: ”Jeg er gammel i gården og jobber i den læremiljø jeg ønsker. Ettersom jeg har vært her lengst, 
har jeg også hatt store muligheter til å forme miljøet jeg jobber i.” 

 
Lärare E tycker inte att det finns någon miljö som är helt perfekt därför ser hon stora 
möjligheter i att hela tiden sträva mot något ännu bättre. Hon tror att om man skulle vara 
helt nöjd med den lärmiljö man arbetar i skulle en del av läraryrkets utmaning gå förlorad 
och arbetet kännas trist.  
 
Samarbete över åldersgränser 
Några av respondenterna nämner att det är en stor fördel att kunna arbeta tillsammans med 
kollegor för att bidra till att lärmiljön blir så bra som möjligt för eleverna. 
 
 D: ”Möjligheten i lärmiljöer kan vara samarbete över gränserna.” 
 
 A: ”Eleven skal vite at lærarne samarbeider.” 
 
 
5.4.2 Svårigheter 
 
Vad som kan betraktas som svårigheter i lärarnas lärmiljöer skiljer sig en del åt mellan de 
norska och de svenska respondenterna. De svenska respondenterna talade om svag 
skolledning och bristen på resurser medan de norska respondenterna var mer inne på att de 
själva var det största hindret att besegra.  
 
Svag skolledning 
Lärare D är den lärare som såg mest svårigheter i arbetet mot en god lärmiljö. Hon tror att 
problemet med goda lärmiljöer bottnar sig i en svag och ostabil ledning. 
 

D: ”Jag tror att en stor del av problemen bottnar sig i att vi har en svag och ostabil ledning. 
Ledningen förmår inte att driva utvecklingen framåt, och kollegiets arbetssätt och kommunikation 
blir statisk.” 
  

Resurser 
De svenska respondenterna var mest påtagliga att prata om avsaknaden av resurser. De ser 
bristen på lämpliga resurser som en stor del av svårigheterna med att utforma och arbeta i 
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den goda lärmiljön som de skulle vilja arbeta i. Lärare D säger att det saknas resurser och 
att de fysiska lokalerna kan skapa problem i utformandet av en god lärmiljö.  
 
  
 E: ”Resurserna kunde ju vara bättre.” 
 
 F: ”Har ingen utrustning.” 
  
Den enskilda läraren 
Samtliga norska respondenter anser att de som enskilda lärare själva skapar de största 
svårigheterna för att uppnå en god lärmiljö. Den största svårigheten att övervinna vid 
skapandet av en god lärmiljö är således att de inte alltid vågar prova det de vill av rädsla 
för att misslyckas.  
 

C: ”Man har jo et ideal, det skal man ha å strekke seg mot. Det er derimot vanskelig å oppnå det. 
Den største hindringen er da en selv. Jeg våger ikke alltid prioritere det jeg ønsker.” 

 
Men även en av de svenska respondenterna, lärare E, ser sig själv som en bromskloss för 
att uppnå en god lärmiljö när hon säger att hon inte vill känna att hon arbetar i en god 
lärmiljö eftersom hon är rädd för att arbetet då ska kännas trist och tråkigt. Lärare E anser 
således att arbete i en god lärmiljö ger ett tråkigt arbete. 
 
 
5.5 Sammanfattande resultat 
 
Samtliga respondenter anser att en god lärmiljö till stor del hänger samman med en socialt 
fungerande miljö. Respondenterna anser att trygghet, trivsel, acceptans och gemenskap är 
nyckelord för den goda lärmiljön. Vidare talar respondenterna också om variation i 
undervisningen som en viktig komponent för en god lärmiljö. Samtliga respondenter anser 
att lärmiljön är en av de viktigaste beståndsdelarna för all undervisning. Respondenternas 
åsikter skiljer sig en del angående lärmiljöers möjligheter och svårigheter. De norska 
respondenterna är mer villigt inställda till att använda sig av läroplanerna som en naturlig 
och viktig del för att skapa en god lärmiljö. De svenska respondenterna talar i stället om 
läroböcker som något som man inte ska följa slaviskt men som många gånger kan fungera 
som ett bra hjälpmedel och stöd för dem som lärare. De norska respondenterna talar om att 
de själva skapar den största svårigheten för att uppnå en god lärmiljö medan de svenska 
respondenterna talar mer om avsaknaden av resurser.  
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6 DISKUSSION 
 
I rapportens avslutande avsnitt ställs kapitlet bakgrund i relation till resultatet samtidigt 
som ett resonemang framförs. 
 
 
6.1 En god lärmiljö 
 
I likhet med Scherp & Scherps (2002) undersökning anser respondenterna i denna 
undersökning att elevernas sociala och emotionella utveckling är en primär del av 
skolverksamheten. Respondenterna tar framförallt fasta på sociala aspekter när de berättar 
vad de anser att en god lärmiljö infattar. Samtliga respondenter menar att det är viktigt att 
eleverna känner trygghet. Respondenterna anser att trygghet är en rättighet som eleverna 
måste få känna. Vidare anser respondenterna att en god lärmiljö omfattas av trivsel och 
gemenskap. Att respondenterna ansåg att en god lärmiljö framförallt karaktäriseras av 
sociala aspekter var ett tämligen oväntat resultat. Vi hade förväntat oss att respondenterna 
skulle ta upp dessa väsentliga sociala komponenter men inte att de näst intill uteslutande 
skulle göra det. Givetvis är det av godo att respondenterna bryr sig om det sociala klimatet 
i klassen men det känns som att det utesluter andra viktiga komponenter. 
 
Att människor besitter fler än endast en intelligens är något Gardner (1983) propagerade 
för. Respondenterna i denna undersökning ställer sig bakom detta påstående när de 
framhåller att det inte går att se eleverna som en homogen grupp där alla är likadana. 
Lärarna anser att i en god lärmiljö behövs det därför bedrivas en individualiserad 
undervisning. Detta stämmer väl överens med Lpo 94: s påpekande att skolan har ett 
särskilt ansvar för de elever som riskerar att inte nå målen och således kan aldrig 
undervisningen utformas lika för alla. Även Kunskapslöftet (2006) har tagit fasta på detta 
område eftersom det står att den gemensamma skolan ska bygga på och ta till vara varje 
elevs bakgrund, förutsättningar och förmågor. Den ska också säkerställa varje elevs 
allsidiga utveckling och kunskaper. Skolans uppgift är också att ge eleven utmaningar och 
mål att sträva efter. Det är anmärkningsvärt att samtliga respondenter för denna 
undersökning anser att det är viktigt med individualiserad undervisning samtidigt som de 
inte anger på vilket sätt detta ska bedrivas.  
 
Lärarna har emellertid olika inställningar till nivågruppering av eleverna. Vissa av 
respondenterna menar att de är helt emot nivågruppering eftersom de starka eleverna ska få 
vara med och lyfta de svagare medan andra respondenter säger att nivågruppering kan tjäna 
ett visst syfte. Om detta skriver Carlgren (1999) och menar att skolan med dess skolarbete 
är under förändring. Hon anser att det vanligaste arbetssättet i skolan fortfarande är att 
lärare varvar katederundervisning med enskilt arbete men att man kan se tendenser på att 
detta arbetssätt håller på att förnyas. Nu menar Carlgren (a.a.) att det i allt större 
utsträckning ersätts med att lärarna tillåter eleverna att arbeta med olika saker i olika takt. 
Det har talats länge om huruvida nivågrupperingar är av godo eller inte och vi har sett 
exempel där det har varit så och där det inte har varit så. Detta kommer det antagligen att 
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spekuleras om i flera år framöver. Viktigaste är att man inte utsätter någon elev för känslan 
av att bli kränkt. Ska man ha nivågruppering i klassrummet kan detta vara en hårfin linje 
och något som lärare måste överväga noggrant. De respondenter som var för detta 
arbetssätt gjorde inga sådana yttringar utan konstaterade endast att de tyckte att 
nivågruppering är bra. 
 
En annan stor komponent i respondenternas åsikter om en god lärmiljö är förmågan att 
variera undervisningen. Hatlem (1993) poängterar starkt vikten av att tillhandahålla en 
varierad undervisning. Samtliga lärare anser också att variation är en självklar del av en 
god lärmiljö men det tycks inte vara helt lätt att upprätthålla en varierad undervisning. 
Några av lärarna sa att det är svårt att variera när man är ensam och att man som lärare kan 
bli lite för bekväm med vad som brukar fungera. Det är intressant att konstatera att vissa av 
lärarna tycker sig ha kunskap om hur en god lärmiljö är utformad samtidigt som de 
erkänner att de av bekvämlighet inte uppnår den. Att lärmiljön är viktig för eleverna går att 
fastställa men likväl väljer en del lärare att vara bekväma. Det går inte på något sätt hand i 
hand med det läraruppdrag som lärarprogrammet har fostrat oss till att utöva. Vi kan bara 
hoppas att läraruppdraget går före den enskilda lärarens bekvämlighet, om inte hos alla, så 
åtminstone hos de allra flesta lärare. 
 
Genom respondenternas svar anas att de anser att i den goda lärmiljön ses eleverna ur von 
Wrights (2000) relationella perspektiv där förhållningssättet mellan lärare och elever visar 
sig genom att man ser både lärare och elever som deltagare i sociala interaktionsprocesser. 
Läraren har inte alla lösningar. Lösningarna kan endast återfinnas i relationen mellan lärare 
och elev och bekräftas efter interaktionen. Förr satt lärarna bakom sina katedrar för att 
predika för sina elever med den metod som Dewey (1997) kallade för 
korvstoppningsmetoden. Respondenterna gav, som väl är, ingen beskrivning av någon 
sådan metod som en del av deras syn på en god lärmiljö.  
 
Av Malmgrens (1996) och Nationella kvalitetsgranskningars (1998) beskrivningar av A-, 
B- och C-miljöer var resultatet inte så lätt att identifiera som vi hade haft en föraning om 
att det skulle vara. Under lärarutbildningen har vi ofta talat om att A-miljön är den 
optimala lärmiljön men respondenternas svar visar inte att en god lärmiljö kännetecknas av 
en A-miljö. Inom en A-miljö ska eleverna ingå som en naturlig lärprocess men det går inte 
säga att eleverna gör det i respondenternas svar. Det är mer riktigt att karaktärisera 
respondenternas syn på en god lärmiljö som en B-miljö där teman utgör en central roll, 
vilket respondenterna framförde, men det förekommer läromedel även om det görs relativt 
fritt. Eleverna kan heller inte ha det särskilt lätt att ta till sig undervisningen när 
respondenterna inte nämnde något om att de är delaktiga i den.  
 
 
6.2 Skapandet av en god lärmiljö 
 
Boström (2007) anser att lärare bara kan skapa möjligheter till lärande genom att stödja och 
utmana eleverna i deras strävan efter kunskap. En god lärmiljö kan därför inte komma av 
sig själv utan måste skapas. Detta är något som ingår i lärarnas uppdrag och det står i Lpo 
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94 att alla som arbetar inom skolan ska främja eleverna att vilja ha ansvar över den 
kulturella, fysiska och sociala skolmiljön, samt verka för att utveckla kontakter med 
instanser utanför skolan som kan berika skolans lärmiljö (Utbildningsdepartementet, 2001). 
Respondenterna tycktes vara väl medvetna om detta och talade om en rad aspekter som de 
ansåg att lärare kan göra för att skapa en god lärmiljö. Som så mycket annat i läroplanerna 
finns det inte konkreta handlingar på vad detta skulle vara och kanske är det då inte heller 
konstigt att respondenternas meningar gick isär. De svenska respondenterna framhöll 
läromedel, vilka utgjorde hälften av examensarbetets respondenter. Detta ligger helt i linje 
med både Scherp & Scherp (2002) och Holmgren med fleras (2006) undersökningar där 
hälften av deras respondenter också säger sig använda sig av läromedel. Respondenterna i 
denna undersökning anser att läromedel kan fungera som en trygghet och är fullt 
användbara inom vissa områden. Däremot vill de inte stå för att de tycker att läromedel är 
något absolut och ofrånkomligt.  
 
Mursell anser att det sämsta sättet att undervisa på är att slaviskt använda läromedlen. Det 
finns risk för att läraren vill se på läromedlen som den absoluta kunskapskällan, och förlora 
tron på den egna kompetensen. Mursell anser dock att läromedlen och läraren kan 
komplettera varandra (Imsen, 1999). Det är intressant att de svenska respondenterna 
nämner läromedel medan ingen av de norska respondenterna nämner det. Lpo 94 och 
Kunskapslöftet (2006) skiljer sig inte så mycket på denna punkt och det vore därför 
intressant att vidare undersöka deras inställning. Det är fullt möjligt att även de norska 
respondenterna använder sig av läromedel men det står klart att de i sådana fall inte ansåg 
det så pass viktigt att det var värt att nämna.  
 
De norska respondenterna talade i stället om läroplanerna. Norska Kunskapslöftet (2006) 
präglas av stor frihet i det lokala läroplansarbetet. Syftet är att elever ska ha undervisning 
som i största möjliga utsträckning är anpassad efter individuella behov och förutsättningar. 
Vidare har skolorna stor frihet att använda sig av lokalsamhället och egna styrkor som 
exempelvis andra yrkesgrupper, kultur/musikskola, dialekter och lokalhistoria för att skapa 
en god och innehållsrik undervisning. Det lokala läroplansarbetet definieras av hur 
undervisningen ska organiseras vilket medför att enskilda skolor, kommuner eller regioner, 
själv kan styra vilken pedagogisk plattform som ska ligga till grund för arbetet. Vidare 
avgör det lokala läroplanarbetet vilka arbetsmetoder som skall användas i undervisningen, 
och hur innehållsfördelningen mellan de olika årskurserna ska organiseras. Utgångspunkten 
är alltid den centrala läroplanen, det vill säga Kunskapslöftet. Sträng och Dimenäs (2000) 
menar att lärarna i dag vet mer om elevernas liv och har bättre kunskaper om hur de ska 
planera och genomföra undervisningen i förhållande till läroplaner och kursplaner. 
 
Scherp & Scherp (2002), Boström (2007), Sträng & Dimenäs (2000) och Carlgren (1999) 
framhåller alla att det är viktigt att få med i eleverna som en aktiv del i lärandeprocessen. 
Det ska ges utrymme till eleverna så att de kan ifrågasätta, reflektera och aktivt handla. 
Respondenterna sa förvånansvärt lite om denna viktiga del av en lärmiljö. Vi hade 
förväntat oss att få uttömmande svar och förklaringar om vikten av att låta eleverna delta i 
undervisningen men det som framkom inom detta område var mycket sparsamt. De få svar 
som kan härledas till detta utifrån resultatet handlade snarare om att lärarna ska se 
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elevernas behov inte att eleverna själva ska få vara med och resonera om dem. Mursell 
hade enligt Imsen (1999) som en del av sina teorier att lärare i sin undervisning ska 
använda sig av elevernas vardag och Lpo 94 propagerar för att eleverna ska få delta i 
planering och utvärdering för att utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. 
Att respondenterna trots detta ändå inte nämner elevernas delaktighet i en god lärmiljö 
förefaller märkligt. 
 
Att både norska och svenska lärare anser att de gör sitt yttersta för att skapa en god lärmiljö 
visar Pisa-undersökningen, som vid olika prov mäter elevernas kunskaper i matematik, 
naturvetenskap och läsfärdigheter. Pisa-undersökningen genomförs i alla OECD-länder för 
att sedan jämföra kunskap bland 15-åringar i de olika länderna. Både Norge och Sverige 
halkar ner i denna undersökning trots vår strävan efter att skapa en god lärmiljö. Frågan är 
då vad det kan bero på. Efter en genomgång av litteratur och de respektive ländernas 
läroplaner kan man konstatera att idealet är en skola för alla. Individuella läroplaner och 
inkludering av de allra flesta eleverna skall genomföras enligt Lpo 94 och Kunskapslöftet 
2006. Dessutom är de respektive läroplanerna målstyrda och så är det inte i några andra 
länder som vi önskar att jämföra oss med. Den finska skolan framställs som ett gott 
exempel men inga elever med särskilda behov deltar i Pisa-undersökningen. I USA får 
eleverna betalt för att genomföra de olika proven, något som anses sporra eleverna till 
bättre insats. Listan på hur länder väljer att motivera eleverna till bästa möjliga insats kan 
göras lång (OECD PISA of Sweden, 2000). I Norge och Sverige har vi valt att bara dela ut 
provet och se till att eleverna genomför den utan någon form av motivering. Varför ska 
intelligenta och kompetenta elever göra ett eller flera prov där de inte får vare sig resultat 
eller facit? Just här tror vi att problemets kärna finns. Våra elever inom det obligatoriska 
skolsystemet är på något sätt kompetenta, men kunskap ska plötslig definieras som något 
statisk, mätbart och tävlingsbetonat där alla medel för att nå segern är tillåtna. Även om 
Pisa-undersökningen visar på dåliga resultat så tror vi liksom våra källor och respondenter 
att enhetsskolan där det skall finnas plats för alla är den rätta vägen att gå.  
 
 
6.3 Betydelsen av lärmiljöer 
 
Sträng och Dimenäs (2000) anser att det måste finnas en god miljö i skolan som utvecklar 
och stödjer barns lärande. Kunskapen måste vara meningsfull och lärandet måste bedrivas i 
meningsfulla miljöer. Även Dewey (1997) talade om det dyrbara med skolans miljö. 
Samtliga respondenter ansåg att lärmiljön är en av de största grundstenarna i all 
undervisning.  De är överens om att ingen undervisning kan bedrivas om inte lärmiljön 
fungerar. Det är tänkvärt att lärmiljöerna ses så viktiga av lärarna samtidigt som några av 
dem klagar över bristen på resurser medan andra menar att de är sina egna värsta fiender 
vid upprättandet av en god lärmiljö. Om man som lärare anser att lärmiljön är viktig bör 
man se till att upprätthålla eller åtminstone sträva efter en sådan. Den goda lärmiljön som 
respondenterna beskrivit behöver inte mycket resurser för att åstadkommas. Inte heller kan 
man säga sig sträva efter en god lärmiljö för att sedan mena att man som enskild lärare inte 
åstadkommer det man egentligen vill och borde.   
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6.4 Skillnaderna mellan de norska och de svenska lärarna 
 
De svenska respondenterna ansåg i högre grad att svårigheterna med att skapa en god 
lärmiljö är avsaknaden av resurser. De norska lärarna ansåg att den enskilda läraren är den 
som främst skapar svårigheter i skapandet av en god lärmiljö. Detta är någorlunda 
överraskande resultat även om det inte på något sätt kan sägas representera hela den 
svenska eller norska lärarkåren. Som tidigare nämnts är det inga större skillnader i Lpo 94 
och Kunskapslöftet 2006. Därför vore det intressant att närmare studera varför denna 
skillnad framkom i detta examensarbete. 
 
Det var stor skillnad mellan hur lärarna såg på läromedel och läroplaner. De svenska 
respondenterna tog upp läromedel som en del av en god lärmiljö medan de norska 
respondenterna framhävde läroplanen. Vi ställer oss frågande till en sådan skillnad. Vår 
undersökning baserar sig på intervjuer vid två skolor i en svensk och en norsk kommun. 
Resultatet kan av den anledningen inte påstås gälla hela Norges eller Sveriges lärarkår. Vi 
måste snarare framföra att resultatet påvisar skillnader endast mellan två skolors lärarkårer. 
Trots detta visar skillnaderna på olikheter som är uppseendeveckande vilket skulle göra en 
större undersökning intressant för att se om skillnaderna faktiskt bestod på landsbasis. 
 
 
6.5 Slutord  
 
Säljö (2000) skriver att det i stor utsträckning talas om att det är överraskande hur lite man 
vet om hur kommunikationen i klassrummet och hur skolans andra lärmiljöer gestaltar sig. 
Därför är skolan i mångt och mycket en sluten miljö. Vi anser att lärmiljöer ofta har en 
tendens att glömmas bort till förmån för annan forskning inom skolans värld. Syftet med 
vår uppsats har varit att få ökad kunskap och förståelse för vad lärare anser är en god 
lärmiljö och vilken betydelse lärarna anser att den har. Vi har genom detta examensarbete 
sett att lärarna har en samstämmig och klarsynt uppfattning på vad en god lärmiljö är. Vi 
har också fått insikt om att lärarna anser att lärmiljön är bland det viktigaste för all 
undervisning. Förhoppningsvis kommer det att forskas mer kring skolans lärmiljöer 
eftersom lärarna i vår undersökning tycker att ämnet är av stor betydelse för deras yrkesroll. 
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BILAGA 1 

 
Intervjufrågor 

 
 
� Vad anser du kännetecknar en god lärmiljö? 
 
 
� Hur arbetar du som lärare för att bidra till en god lärmiljö med tanke på 

undervisningens innehåll? 
 

� Beskriv det sociala samspelet i klassen. Hur arbetar du med lärmiljön; 
  a) Elev – elev?   b) Lärare - elev? 

 
� Hur karaktäriserar du arbetssättet i klassen med tanke på lärmiljön? 

 
 

� Vilken betydelse anser du att lärmiljön har för undervisningen? 
 
 

� Vilka möjligheter/svårigheter ser du i den lärmiljö du arbetar i? 
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BILAGA 2 
 
Mursells undervisningsprinciper 
   
     A.    Principen om läromedelsanvändning  

 
1    Undervisningen följer läroboken 
2    Läromedel tillsammans med fördjupningsstoff av likartad karaktär 

      3    Användning av annat aktuellt material 
4    Användning av visuella hjälpmedel som bilder, planscher, kartor, film osv. 
5   Demonstrationer, museumsbesök, studiebesök, besök utifrån av ”experter” från 

olika yrkesområden 
6 Eleverna gör uppgifter ”på riktigt” i skolan eller i samhället förövrigt. Suppleras 

med de föregående nivåerna 
 

    B.    Principen om problemlösning 
       
    1 Elevernas uppgifter är givna ”därifrån till dit” i läromedlen, fullföljning av övningar 

och uppgifter präglad av rutin. 
    2 Skapa problem som ska lösas genom ett förutbestämt ämne, tillsammans med         

sidohänvisningar o.l. Fortsatt vikt på informasjonsformädling og memoriserig. 
    3 Bildande av problemlösning utifrån givna begrepp som ska förstås och som är 

bundna till aktuella erfarenheter. Försöker att bryta med rutin och pluggande.  
   4 Problemlösning etablerad som ett omfattande begrepp eller ett problem som  

      skall lösas, med tanke på att det skal vara en åtgärd under utveckling. 
 
  C.     Principen om förhållningsätt 
      
  1 Förhållningssättet i undervisningen präglas av underkastelse. Elevernas 
            funktion är att svara på frågor från läraren. Tvungen diciplin. 
  2 Förhållningssättet präglas av delaktighet. Eleverna är välkomna att  

 föreslå aktiviteter. Tvungen disciplin, men harmoni mellan lärare och elev 
3     Förhållningssättet preglas av samarbete. Gruppens funktion er att genomföra       
          gemensamma uppgifter där alla har ett ansvar. Självgenererande disciplin. 

 
D.  Principen om individanpassning  

     
 1  Alla eleverna gör samma uppgifter i samma takt. Skillnaden mellan eleverna    

träder fram vid olika prestationer med tanke på uppgifternas karaktär.  
 2 Eleverna er nivågrupperade efter förmåga, så det blir  

nivåskillnad mellan de olika grupperna. 
 3 Individuella arbetsplaner på två eller flera nivåer som tillåter en viss flexibilitet.  
 4 Individanpassad undervisning. 
 5 Stora undervisningsgrupper med möjlighet for individuella val 
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 6 Individuella åtgärder som ändå är formad på ett sådant sätt att gruppen eller klassen 
framstår som en gemenskap.  

 
 E.    Principen logisk följd av ämnesstoff  
 

 1  Innehållet i undervisningen bestäms av den logiska följden av  
      ämnesstoffet, antaganden kring elevernas intellektuella  
      fortsättningar och föreställningar om att kunskap ökar efter hand som den förmedlas 

 2  Försöka anknyta lärningen till ämnesstoffet vid att göra  
översikter, sammanfattningar och att använda läromedlen efter egna planeringar. 

 3  Följden bestäms av elevernas mognadsnivå. 
 4  Följden bestäms av elevernas växande förståelse. 

 
 F.    Principen om utvärdering 
 

 1  Enbart utvärdering av resultaten. 
 2  Utvärdering huvudsakligen av resultaten, men till viss del elevernas förmåga att 

tillägna sig kunskap och hur deras lärningsprocess ser ut. 
 3  Utvärdering av hela lärningsprocessen, inkluderat resultaten. 
 
 


