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LÄRARENS

ÖVERLÄGSNA

BETYDELSE

GÅR DET ATT

“LÄRAR-SÄKRA” 

UNDERVISNING?
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ÄR DET LÄRAREN SOM BEHÖVER METODEN 
– ELLER METODEN SOM BEHÖVER LÄRAREN?

 De senaste två decennierna har vi bevittnat en kraftigt ökad
samhällelig önskan om att identifiera evidensbaserade “best-
teaching-practices”. 

 Det finns en tydlig önskan om att finna “enkla svar” och “facit” på
frågan ‘Vad fungerar?’, svar som gäller en gång för alla.

 En logik hos vissa ”What works”-ivrare tycks vara att man  kan 
överföra vissa principer om ”säkra bevis” från ett forskningsfält 
till ett annat…

 … Men kan man det?

Behandlare Behandling Föremål för 

behandling

Behandlingsresultat
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VI HAR STUDERAT FORSKNINGSÖVERSIKTER OM UNDERVISNINGSMETODER

 De 75 mest citerade forskningsöversikterna om undervisningsmetoder 
i WoS 1980-2017 har lästs och analyserats

 Korrelationen mellan två variabler: ”behandling” 
(undervisningsmetoden) och ”behandlingsresultat” 
(undervisningsmetodens effekt på elevers lärande)

 Metoder är ingenting I SIG, de är verktyg i händerna på 

NÅGON. De är i hög grad beroende av en duktig lärare som är 

kapabel att navigera i den komplexa situation det innebär att 

undervisa klasser där elevers behov och kunskapsnivåer är 

högst varierande. 

 Undervisningens centrala plats: 
Det är genom den vi kan göra
skillnad!

 Lärarens överlägsna betydelse: 
Läraren behöver måhända metoden, 
men metoden behöver definitivt
läraren! 

 Det går inte att lärarsäkra
undervisning!
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VAD SÄGER ELEVERNA?

 Vad tycker de kännetecknar

undervisning när den är som bäst? 

 Tycker de att lärare gör skillnad?

ELEVERS UPPLEVELSER OCH UPPFATTNINGAR AV UNDERVISNING OCH LÄRARE

 Ett forskningsprojekt som syftar till att 
fördjupa kunskapen om framgångsrik 
undervisning och framgångsrika lärare. 

 Vi observerade och intervjuade 20 
framgångsrika lärare och totalt 102 elever 
(16-18 år gamla), på 20 olika skolor i 10 
olika kommuner.

 Vad – från ett elevperspektiv –
kännetecknar (undervisningshandlingarna 
hos) de lärare som eleverna uppfattar 
som de bästa lärarna?
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VAD ÄR EN 

FRAMGÅNGSRIK 

LÄRARE?

 Lärare som har en erkänd förmåga att

✓ påverka kunskapsutvecklingen positivt hos sina 

elever 

✓ anpassa sin undervisning till elevers olika behov

✓ skapa lust hos eleverna att lära och delta i 

undervisningen 

 Lärande, inkludering och välmående

INTERVJUFRÅGOR

 Ni har gått i skolan i många år och mött många lärare. Hur skulle
ni beskriva en riktigt bra lärare? Vad skiljer en riktigt bra lärare från
en som inte är lika bra?

 Vad kännetecknar undervisning som ni tycker leder till lärande och
utveckling? (försök ge exempel på vad läraren gör för att
åstadkomma det).

 Mycket stor överensstämmelse!
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“Jag valde min inriktning utifrån vilken lärare jag 

skulle få. Jag gillar verkligen ekonomi, men den 

läraren är inte bra, så jag valde samhäll i stället… 

även att jag inte tycker att det är så intressant… 

för samhällsläraren är fett mycket bättre än

ekonomiläraren”

1. De skapar - genom relationsbyggande - trygga, omsorgspräglade 

och förlåtande lärmiljöer 

2. De respekterar eleverna på ett sätt som gör att eleverna 

respekterar dem

3. De har (och agerar) en passion för undervisning OCH lärande

4. De kommunicerar (och agerar) att lärande är ett delat ansvar (VI 

gör det här tillsammans)

5. De ser och anpassar till individen

6. De bygger lektioner som skapar motivation (med variation; 

aktiverande av både hjärna, kropp och sinnen; anknytning till en 

värld eleverna är bekanta med; utrymme för sidospår och 

fördjupning)

7. De kommunicerar (och agerar) att lärande och utveckling är 

möjligt för alla

8. De betonar kunskapens användarvärde framför formella krav

8 aspekter

som karaktäriserar de 

lärare som eleverna

uppfattar som de bästa
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 Eleverna är HELT överens om att den allra viktigaste förutsättningen för lärande är en trygg

lärmiljö. En trygg lärmiljö skapas delvis av att det är ordning och reda i klassrummet, både kring

vilka regler som gäller, men också kring när och hur uppgifter ska göras. 

 Dock skapas tryggheten framför allt av att eleverna GENUINT känner att läraren (a) delar

ansvaret för lärande med dem, (b) ser, bekräftar och respekterar dem både som

individer/människor och elever, (c) artikulerar en tro på elevernas förmåga att lära och utvecklas, 

och (d) aldrig ger upp hoppet om dem, även om vissa elever eller de omständigheter de är i

ibland är utmanande.

 Därtill menar eleverna att för att kunna lära sig – eller åtminstone stå ut med det faktum att man 

måste vara i skolan och lära varje dag – är motivation avgörande. Motivation hos eleverna skapas

när läraren visar passion för undervisning och lika stor passion för elevers lärande.

 Motivation skapas också när läraren varierar undervisningen, när lärandet kopplas till flera olika

sinnen, och när läraren knyter an till en värld eleverna känner till. Inte minst betonar eleverna

också att motivation skapas när det finns utrymme för alternativa vägar och fördjupning.

 Motivationen sänks och stressnivån höjs när läraren (uttryckligen) lägger stort fokus på formella

krav, betyg och standardiserade prov. 

De bästa lärarna förefaller i hög grad ha en förmåga att
balansera i varje situation och med varje elev.

“Att svara upp vid rätt tillfälle,

med hänsyn tagen till rätt saker,

med rätt syfte och på rätt sätt,

det är vad som är lämpligt och bäst,

och det är excellensens kännemärke”

(Nussbaum, Love’s Knowledge, 1992, s 156)
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EN BALANS MELLAN LÄRARROLLENS OLIKA DIMENSIONER

 Studien visar att om vi ska lyssna på vad

eleverna uppfattar som viktigt för

kunskapsutveckling och välmående, så kan vi 

inte enbart fokusera på ämnesinnehåll och

undervisningsmetoder

 VAD och HUR-dimensionerna är mycket

viktiga – men inte tillräckliga

VAD-dimensionen: 
undervisnings-

innehåll/ 
ämneskunskap

NÄR-
dimensionen: 
den affektiva, 

etiska, 
relationella

HUR-
dimensionen: 

didaktik, 
undervisnings-

metod

ÄR BALANSEN

HOTAD?
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VÄGEN

&

DE 

KONTRAPRODUKTIVA

DIKENA

 … fanns det de som tyckte att vi var ute och slirade lite 

väl långt ut på vägrenen…

 Att elevers kunskaper blivit sämre

 Att skolan var lite ”flummig”

 Att läroplanen var otydlig och inte följdes

 Att likvärdigheten brast

INFÖR INFÖRANDET AV DE SENASTE LÄROPLANERNA…
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“BARNEN AV LGR 11”

EN ERA PRÄGLAD AV…

 PISA-chock

 Implementering

 Tydlighet

 Synlighet

 Kunskapskrav

 Fler nationella prov

 Tidigare betyg

 Formativ bedömning

Gör det något med dem?

DET PROBLEMATISKA I MATERIALET…

… VAR NÄSTAN UTESLUTANDE

BEDÖMNINGSRELATERAT

VILKA BEDÖMNINGSRELATERADE 

UNDERVISNINGSHANDLINGAR OCH 

UPPLEVELSER AV SÅDANA 

HANDLINGAR FRAMTRÄDER I 

ELEVERNAS BESKRIVNINGAR AV 

UNDERVINSING?
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6 KATEGORIER

 Känslan av att allt är föremål för

bedömning

 Det konstanta talet om mål, 

kunskapskrav och betyg

 De konstanta kraven på utveckling

 Rädslan att förlora ansiktet

 Känslan av tidspress

 Känslan av att allt står på spel

NÅGRA 

SLUTSATSER

 Bedömning har blivit ett undervisningsinnehåll och 

eleverna har gjorts ansvariga för att förstå frågor 

som traditionellt har varit lärarens ansvar

 För eleverna spelar det inte så stor roll om 

bedömningshandlingar kan knytas till ett summativt 

eller formativt paradigm – det förefaller vara den 

totala mängden bedömningsrelaterade handlingar 

som orsakar stress och minskad motivation/lust att 

lära

 Olika i olika klassrum… Undervisning är en ständig 

balansakt…
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UNDERVISNING

SOM BALANSAKT
Formella krav

Tolkningar av 

formella krav

Skolans uppdrag

Den etiska –

(mellan)mänskliga -

dimensionen

ÄR VI UTE OCH SLIRAR 

FARLIGT NÄRA 

DET ANDRA 

KONTRAPRODUKTIVA

DIKET?

VÄGEN OCH DE 

KONTRAPRODUKTIVA DIKENA
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SKOLANS OCH 
LÄRARENS 
UPPDRAG 

ÄR FULLT AV

MOTSTRIDIGHETER 
OCH DILEMMAN

 Man måste uppfylla olika krav som upplevs stå i konflikt med 

varandra. Man kan inte välja det ena ELLER det andra – man 

måste liksom göra BÅDE OCH. Lösningen på ett dilemma 

handlar därför om att hitta en rimlig balans. 

 Man behöver utveckla komplementära attityder: en 

förmåga att se olika krav som kompletterande snarare 

än motstridiga, och en medvetenhet om att ett till 

synes gott värde kan bli kontraproduktivt och slå över i 

något negativt om det överdrivs

 Om man inte utvecklar komplementära attityder riskerar man 

att hamna i kontraproduktiva diken

 Utvecklandet av förmågan att balansera i dilemma-situationer 

förutsätter viss autonomi och frihet – den utvecklas inte lika 

väl om någon (”uppifrån” eller utifrån) levererar facit och 

färdiga lösningar

DET FINNS MÄNGDER AV DILEMMAN SOM MAN BEHÖVER TRÄNING I ATT BALANSERA!

Eleven som bara elev, som en som ska 

uppnå kunskapsmål

Hinna med allt och alla ska nå målen 

samtidigt

Allt kan och ska planeras

Stort fokus på formella krav

Höga förväntningar på eleven (utifrån 

formella krav)

Allt är föremål för bedömning

Eleven som sammansatt/hel person

Utgångspunkt i individen, anpassning till 

individen

Följsamhet mot situationen

Fokus på kunskapens användarvärde

Pressen får inte bli för stor

Det mesta är egentligen möten med ny 

kunskap och träning för att befästa

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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 I vilken grad kan man hänvisa till formella krav och
betyg innan det blir kontraproduktivt?

 I vilken grad kan man kommunicera höga
förväntningar innan man hamnar i ett
kontraproduktivt dike där eleverna känner att de 
aldrig duger eller är tillräckligt bra?

 Hur kan man balansera mellan att hinna med allt
som specificeras i styrdokumenten å ena sidan –
och vara följsam mot elevernas behov och intressen
å den andra?

DET KANSKE 

ALLVARLIGASTE…

Vi vill ge eleverna betyg (omdömen) som i så hög 

grad som möjligt speglar deras ”sanna kunskapsnivå”. 

Därför ”tittar vi på allt och väger in all tillgänglig 

information”.

När det kommuniceras till eleverna utvecklas en 

förståelse hos dem att ”allt” också inkluderar sådan 

information som lärare får om eleverna i det dagliga 

klassrumsarbetet… 

Det leder till att de inte vågar ställa frågor om de inte 

förstår…
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Om elever tror att de är i skolan i syfte att visa upp 

(helst felfritt) sin kunskap för att bli bedömda… 

… snarare än för att introduceras för nya innehåll, 

träna (inklusive göra misstag och träna igen) och 

gradvis befästa kunskaper och förmågor… 

… då har vi verkligen hamnat i ett 

kontraproduktivt dike!

VAD HÄNDER MED UTVECKLANDET AV KOMPLEMENTÄRA 

ATTITYDER OCH FÖRMÅGAN ATT BALANSERA…

 … När ”systemet” och ”de som bestämmer” 

skickar väldigt starka signaler? 

 … När man vill ”implementera” och ”styra 

upp”? 

 … När man försöker ”lärarsäkra” 

undervisning?

 Får man en profession som inte 

riktigt vågar lyssna på ”den inre 

rösten” och den egna känslan för vad 

som är mest rätt eller rimligt i givna 

situationer?

 Får man en profession som inväntar 

lösningar ”uppifrån”?
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SLUTLIGEN

 Ofrånkomligen spelar undervisningen en central roll

 Ofrånkomligen är den undervisning eleverna får tillgång till (för 

många) avgörande för deras möjlighet att lära och prestera 

resultat

 Ofrånkomligen finns inga metodmässiga ”one-size-fits-all-

lösningar”

 Ofrånkomligen räcker det därför inte att tala om lärares 

ämneskunskaper och kunskaper i undervisningsmetod

 Ofrånkomligen överstiger skolans uppdrag (vida) 

kunskapsuppdraget

 Ofrånkomligen innebär undervisning ett möte med och ett 

ansvar för MÄNNISKOR

FOKUS PÅ UTVECKLINGS- /FÖRBÄTTRINGSARBETE  BEHÖVER INNEFATTA EN BALANS MELLAN…

VAD-dimensionen: 
undervisnings-

innehåll/ 
ämneskunskap

NÄR-
dimensionen: 
den etiska, & 
relationella

HUR-
dimensionen: 

didaktik, 
undervisnings-

metod
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”SCRIPTED 

TEACHING”

TOTAL 

IMPROVISATION

ATT FUNDERA ÖVER

 Hur ser du på den utveckling som det kraftigt förstärkta fokuset på

kunskapsuppraget, synliggörande och bedömning har medfört? Vad har varit

positivt respektive negativt? För eleverna? För dig som

lärare/rektor/utvecklingsansvarig? 

 Hur undviker man kontraproduktiva diken? Hur utvecklar man 

komplementära attityder och balansförmåga? Hur utvecklas ansvarsfull

autonomi hos professionen?

 Vilka kollegiala forum för samtal har vi? Hur ser balansen ut mellanVAD-

dimensionen (ämne/innehåll), HUR-dimensionen (metod/didaktik) och

NÄR-dimensionen (det mellanmänskliga/relationella/etiska, “Att svara upp

vid rätt tillfälle, med hänsyn tagen till rätt saker, med rätt syfte och på rätt

sätt”)?
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 E2: Monika bryr sig så jäkla mycket om oss... Hon känns nästan som en extra mamma, typ.

 E1: Jaa, men hon är ju lite äldre, så som en mormor skulle jag nog säga... Och du får samma känsla när du kommer till hennes klassrum
som du får när du kommer hem till din riktiga mormor… där det alltid finns nybakta bullar och sånt. Det är den känslan du får hos 
Monika.

 E3: Och hon lyssnar på oss. Och tar oss på alvar... Och hjälper oss. Man verkligen respekterar henne… 

 E2: Ja, exakt, man respekterar henne.... Och det är också för att hon är så bestämd.

 E3: Ja, men jag säger ju det – hon ÄR verkligen som en perfekt mormor… För hon kommer liksom alltid med nybakta bullar… men 
samtidigt vet du att om du rör en tavla på väggen – då är du död! 

 I: Hur får man den sortens respekt för en lärare undrar jag?

 E4: Det är för att läraren verkligen betyder något för oss, och vi vet att vi betyder något för läraren… Vi påverkar henne lika mycket som 
hon påverkar oss.

 E1: Och hon visar PÅ RIKTIGT intresse för oss… inte bara det där vanliga som lärare brukar säga… “Skolverket säger att ni måste lära er
det här” ... Med Monika känns det verkligen som att det är HON som vill att vi ska lära oss viktiga saker.

 I: Men en lärare som är auktoritär då? Har ni respekt för en sån lärare?

 E4: Eh… ja, men det är en annan sorts respekt… det är liksom… rädsla-respekt… Det är något helt annat än nybakta-bullar-respekt. 

 E2: Rädsla-respekt, det är den där känslan man kan få om man är i en affär och ser en securitas-vakt… även fast du inte har gjort något
blir du liksom nervös. 

 E3: Mm. Om en lärare är FÖR... FÖR sträng liksom, då blir du ju bara rädd.

 E2: Och då blir man nervös för att möta den läraren... Rädsla-respekt är ingen bra respekt.

TACK FÖR ATT 

NI LYSSNADE!
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