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Sammanfattning  
 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur en varierad svenskundervisning 

kan planeras och genomföras. Styrdokumenten betonar vikten av att eleverna får arbeta 

varierat, med syfte att öka lärandet och lärarens möjligheter att tillgodose elevernas 

olika behov. I studien har vi observerat fyra klasser för att undersöka variationen av 

arbetsmetoder och arbetssätt som eleverna får möta. Därefter har klasslärarna intervjuats 

för att en djupare förståelse för hur de tänker kring sin undervisning. Resultatet visade 

att undervisningen kan vara varierad både vad gäller arbetssätt och arbetsmetoder. Båda 

dessa variationer krävs för att undervisningen ska vara dialogisk. Hur kan då en varierad 

undervisning organiseras? Studien visar att de klasser som har den mest varierade 

undervisningen har arbetat med ett tema eller storyline. Dessa metoder har resulterat i 

ett varierat arbete både utifrån arbetssätt och arbetsformer. Tema eller storyline bidrog 

till att eleverna fick möta ett klassrumsklimat som var mer dialogiskt än monologiskt.  

 

 

Nyckelord: sociokulturellt perspektiv, monologisk- och dialogiskundervisning.   

 

 

-Varied working methods and ways of working in Swedish 

language teaching in the early school years.   
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1) Inledning 

Läsa och skriva är grundläggande förmågor som alla behöver för att fungera i det 

svenska samhället. Vägen dit kan vara både lång och krokig. Skolan behöver ständigt 

utvecklas för att kunna hjälpa och stötta eleverna att nå kunskapskraven. Bland de 

områden som behöver utvecklas inom den svenska skolan, så nämns bland annat 

lärarens planering och utvärdering av undervisning (Skolverket, 2015). Detta är viktigt 

för att läraren ska få veta att alla elever får den hjälp och motivation som de behöver. 

Elevernas egen motivation och vilja att lära, tillsammans med en kompetent och 

intresserad lärare är också viktiga faktorer för lärande. Vidare nämns variation i 

undervisningen som en viktig faktor, där läraren använder olika metoder. Ett 

lärandeklimat i klassrummet som inbjuder till samtal är ytterligare en viktig aspekt för 

en framgångsrik undervisning.  

När eleverna möter en varierad undervisning får de möjlighet att lära sig på ett flertal 

olika sätt och i olika sammanhang, exempelvis i par- och grupparbeten, Cheng (2016). 

Eleverna behöver också få möta olika metoder eftersom de lär sig på olika sätt. Vissa lär 

sig exempelvis genom att använda olika sinnen och laborera, andra genom att lyssna. 

När eleverna får möjlighet att använda olika verktyg för sin kunskapsinhämtning får de 

också större möjlighet att lära sig. Det handlar om att man som lärare ska kunna möta 

varje elev i deras lärande och ge dem de bästa förutsättningarna för en effektiv 

inlärning. Att ge eleverna den hjälp de behöver i olika sammanhang leder också till en 

varierad undervisning. Denna variation kan också få bättre effekt om eleverna själva har 

fått vara med och påverka lektionerna. Genom att låta elevernas erfarenheter och 

intressen bli en del av lektionerna kan man förbättra elevernas inlärning ytterligare 

(Cheng2016).       

Under lärarutbildningen har vi fått fördjupa oss i elevers läs- och skrivinlärning. Läs 

och skrivinlärningen sker inte var för sig utan som två parallella processer. Hur eleverna 

lär sig kan också variera, exempelvis så lär sig vissa elever att läsa genom att ljuda varje 

bokstav medan andra lär sig ordbilder. För att kunna möta eleverna där de är i sin 

utveckling och tillgodose olika behov behövs därför en variation i undervisningen. Vi 

har förstått att det inte alltid ser ut så i skolorna, utan att fokus ofta ligger på enskilt 

arbete i läroböcker. 
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Läroboken leder i många fall till att kommunikationen mellan eleverna uteblir. Trots 

detta är den ett viktigt verktyg i många klassrum. Läroboken används av lärare både vid 

planering och genomförande av lektioner (Nelson, 2006). Han menar att läroboken har 

sina för- och nackdelar beroende på hur den används. Eleverna har sina tidigare arbeten 

samlade på en plats vilket är en fördel om de behöver repetera något avsnitt i boken. Det 

gör också att eleverna själva till viss del kan söka den information de behöver istället för 

att vänta på hjälp. Det är också lättare för eleverna att arbeta hemifrån. För läraren är 

den även ett stöd vid planering av lektioner. Nackdelarna handlar till största delen om 

bokens utformning, exempelvis när bild och text inte hör ihop vilket kan leda till 

svårigheter för eleverna. Samtidigt betonar Nelson också att lärare i många fall 

låter läroboken få ta en alltför stor plats vid planering, arbeten och läxor. I en 

granskning av Skolinspektionen (2015) visade det sig att lektionerna ofta utgår från de 

läromedel som skolan har till sitt förfogande. Varje lektion är till stor del en repris av 

den förra, och eleverna får inte möta olika lärandemetoder. Samtidigt som det är viktigt 

att eleverna får träna på de förmågor läroboken erbjuder, så är det också viktigt att 

eleverna får utveckla sina kunskaper i kombination med samtal om verkliga händelser. 

Syftet med undervisningen i svenska är enligt (Skolverket, 2015) bland annat att ge 

eleverna ökad kunskap om språket. Genom detta förbättras elevernas självförtroende att 

använda språket till att tala och skriva i olika sammanhang. Eleverna ska få möta en 

undervisning som inspirerar dem till att läsa och skriva, för att kunna utveckla ett eget 

intresse, (Skolverket, 2015). Med tanke på att språket är viktigt för att klara sig i skolan, 

så bör eleverna få lära sig att läsa och skriva på ett varierat och lustfyllt sätt. Det innebär 

att läraren planerar och genomför undervisningen så att eleverna får möta en varierad 

undervisning. Genom att variera arbetssätten får eleverna möjlighet att arbeta både 

enskilt och i grupp vilket tydliggörs i styrdokumenten: 

Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att 

arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra (Lgr.11, s.222). 

Temat i denna studie är varierad undervisning. Vi vill genom detta arbete studera vilken 

typ av variation som eleverna får möta. Variationen avser om läraren varierar 

arbetsmetoder och arbetssätt. Arbetsmetoder kan varieras exempelvis genom att 
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eleverna både får skriva på dator och förhand. Det kan också vara att variera arbetet 

med en läst text mellan att dramatisera, samtala och skriva om texten. Arbetssätt kan 

varieras genom att varva mellan att arbeta i helklass, grupp och enskilt. 

En undervisning som bygger på gemensamt arbete och samtal visar enligt Ingestad 

(2006) på ett sociokulturellt förhållningssätt dvs. att kunskap skapas i interaktion med 

andra människor. Vidare menar författaren att sådan undervisning ökar motivationen 

och gemenskapen mellan elever vilket har positiva effekter, särskilt för elever i 

svårigheter (Ingestad 2006). 

Vi har förhoppningar om att genom studien kunna bidra till att både blivande lärare, 

men också lärare ute i arbetslivet får en inblick i hur en varierande undervisning kan 

komma till uttryck. Vi har valt att använda oss av det sociokulturella förhållningssätteti 

vår undersökning då det styrker vårt syfte. 
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2) Syfte 

Syftet med studien är att öka kunskapen och ge goda exempel på hur en varierad 

undervisning kan komma till uttryck i klassrummet för de tidiga skolåren. 

2.1 Frågeställningar 

 

1) Vilkaundervisningsvariationer får eleverna möta i svenskundervisningen? 

2) Hur planerar och genomför lärare sin svenskundervisning? 
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3) Bakgrund 

Vi kommer i detta avsnitt att presentera och styrka de delar som är viktiga för denna 

studie. Syftet med bakgrunden är att ge läsaren en förståelse för vad som avses med en 

varierad undervisning.Denna del kommer därför inledningsvis att börja med en 

förklaring av varierad undervisning i svenska, vad det innebär och hur den kan skapas. 

Därefter presenteras vad som menas med varierade arbetssätt och hur detta kan 

användas i skolan. Avsnittet avslutas sedan med att presentera hur elevernas motivation 

kan påverka både förståelsen och lusten att lära.     

3.1Motiv till varierad undervisning. 

Att bidra till att eleverna får utvecklas lugnt och tryggt är en viktig del av skolans 

uppdrag enligt skolverket (Lgr.11). Detta ska åstadkommas genom en varierad och 

balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. I undervisningen ska 

eleverna få uppgifter som både är teoretiska, praktiska, konstnärliga och av en mer 

gestaltande karaktär (Skolverket 2015 s.10).  

En undervisning med varierande uppgifter som är betydelsefulla för eleverna ger lust 

och vilja att lära, menar Blomgren (2016). Det är viktigt att eleverna känner att de kan 

påverka undervisningen och blir inspirerade till att vilja lära sig mer. Elevernas drivkraft 

har en stark koppling till vilket resultat eleverna får. Därför är det viktigt att skolan tar 

till vara på och utnyttjar elevernas intressen och erfarenheter så att de kan hitta 

motivationen till sitt lärande. Elevernas motivation minskar om uppgifterna är svåra att 

förstå och utföra. Elever som tycker att arbetet är roligt får bättre resultat och arbetar 

också mer koncentrerat (Blomgren 2016). 

 

Det är viktigt att eleverna får möta en varierad undervisning då det både kan ge 

motivation och förbättra elevernas resultat. Detta innebär att eleverna får stöta på ett 

flertal olika metoder och sätt att arbeta. Eleverna ska få möjlighet att kommunicera, 

tänka, prova och utvecklas genom att se hur olika företeelser sker i olika sammanhang. 

Detta styrker även Louise Bjar (2006) som anser att en varierad undervisning, där 

möten med både kommunikation och praktiska föremål, leder till att eleverna får ta in 

kunskap och informationen på flera sätt. Detta leder ofta till ett bättre arbete och en 

bredare kunskap om det som för tillfället lärs in. Samtidigt menar Dysthe (2003) att 
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samarbete och vad man lär sig går hand i hand. Om elever får möjlighet att arbeta 

tillsammans så sker ett lärande, men gruppen måste också fungera för att det ska vara 

gynnsamt för lärandet. Genom att ta tillvara på elevernas intressen och nyfikenhet så 

menar Bjar (2006) att även möjligheten till ett aktivt deltagande i arbetet ökar.  

Bara för att undervisningen är varierad behöver det inte betyda att eleverna lär sig 

mer betonar Dysthe (2003). Däremot är diskussionerna en viktig del av den varierade 

undervisningen. Genom dessa diskussioner får eleverna möjlighet att sätta ord på sina 

tankar och därigenom utveckla sitt språkbruk. Om elever får samtala och diskutera kan 

de också hjälpa varandra i sitt arbete och bygga vidare på varandras kunskaper.  Samtal 

och diskussioner anser författaren vara de metoder som gör att eleverna utvecklas mest i 

sitt lärande. Författaren menar att hur samtalen utförs är av stor betydelse för vad man 

lär sig. Dessa samtal är något som gynnar lärandet anser också Svensson (2009).Genom 

att man delar med sig av olika idéer och kunskaper till en mottagare får de möta språket 

på olika sätt. För att detta ska fungera bra krävs det att både mottagare och sändare har 

en fungerande interaktion med varandra. Denna typ av kommunikation är även ett 

verktyg för att stötta varandra i en problemlösningsprocess, då eleverna får möjlighet att 

både fundera själva samtidigt som de också kan få råd och stöd. Hon betonar också att 

förmedlande kan ske på fler sätt exempelvis genom dans, musik, bild och andra 

konstformer (Svensson 2009,s.12). 

 

Tjernberg (2013) använder begreppet balanserad undervisning vilket är ett 

bredare begrepp som bland annat innefattar en balans mellan lärare och elev, 

läsinlärningsmetoder, arbetsmetoder och arbetssätt. Vi har valt att ta med de delarna 

som passar för denna studie och likställer det med en varierad undervisning.Författaren 

menar att i en balanserad undervisning får eleverna möta många olika läs- och 

skrivaktiviteter som valts ut med hänsyn till situationen och elevgruppen. Läraren gör 

också eleverna uppmärksamma på det språkliga och på olika förmågor. Detta sker i ett 

för eleverna meningsfullt och ändamålsenligt sammanhang. 

För att ta tillvara på alla elevers olika styrkor så får eleverna möta många olika 

lärandeaktiviteter. Läraren och eleverna är aktiva under lektionerna, samtal och 

samarbete är också viktiga inslag. Genom muntliga framträdanden i olika ämnen 

inkluderas elever med läs-och skrivsvårigheter. Lärarens kompetens i ämnet är viktigt 
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för att kunna se hur långt varje elev har kommit i sin utveckling och kunna planera för 

nästa steg i undervisningen.  

 

Balanserad undervisning i läsning innebär enligt Westerlund (2016) att läraren använder 

olika läsinlärningsmetoder. Vanligt är att man inom läsinlärningen använder sig av 

ljudningsmetoden eller phonics-metoden som det också kallas. En annan metod som 

funnits sedan 70-talet är LTG metoden (läsning på talets grund). Ytterligare en metod 

som John Hattie är förespråkare för är helordsmetoden som han kombinerat med andra 

metoder. På senare tid har denna typ av kombination kommit att kallas för en balanserad 

undervisning (Skolverket 2016). 

Varierad undervisning är något som gynnar elevernas språkinlärning. Detta för att 

eleverna får möjligheten att hitta sina styrkor och de verktyg som krävs för att utvecklas 

på bästa sätt. Detta styrks även av Skolverket (2015) som menar att när eleverna får 

denna balans i undervisningen blir förutsättningarna bättre för att de ska kunna 

utvecklas och lära sig mer. När läraren samtidigt visar att de tror på elevens förmågor så 

kan det också leda till att elevernas motivation ökar (Skolverket 2015).  

Skolinspektionen(2015) tydliggör och understryker att alla elever ska ha samma 

möjligheter att nå skolans mål. Det innebär att skolan måste individanpassa 

undervisningen för varje enskild elev. Skolan måste kunna erbjuda eleverna den hjälp 

som krävs och öka motivationen, för att leda eleverna vidare i sin kunskapsutveckling. 

Detta ska ske genom att ta tillvara elevernas olikheter och egenskaper. Skolan ska alltså 

inte försöka hitta en generell lösning genom att ge fler eller färre arbetsuppgifter i 

skolan (Skolinspektionen 2015).  

Detta styrker även Bjar (2011) som menar att undervisningen måste anpassas på ett 

sådant sätt att alla elever får en möjlighet att uppnå skolans mål. Hon betonar också att 

det är viktigt att skolan kan jobba vidare på elevernas styrkor och att hitta arbetssätt som 

fungerar istället för att bara öva på elevens svårigheter (Bjar 2011).  

 

Det är viktigt att arbeta med elevernas styrkor och svagheter för att eleverna ska få 

anpassade utmaningar. Det gäller både elever som behöver svårare utmaningar men 

också för elever i svårigheter. När eleverna fått arbeten som är anpassade efter deras 

nivå ökar motivationen och möjligheten att utvecklas maximalt. Genom att variera 
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arbetssätt och metoder så ökar också möjligheterna för en anpassad undervisning.Hur 

kan då en varierande undervisning skapas?   

 

Tematiskt arbete/ storyline 

Under utbildningen har vi studerat hur läraren kan variera sin undervisning, att arbeta 

tematisk är ett sätt. I ett tematiskt arbete söker eleverna kunskap främst i litteraturen 

menar Svensson (2009) och arbetet sker över ämnesgränserna. Detta ger också eleverna 

en frihet att hitta sin egen förståelse och sätta in det i ett sammanhang. Detta bygger på 

en övertygelse om att eleverna har en förförståelse sedan tidigare och vill lära sig mer 

om sin omvärld. Undervisningen utgår också ifrån elevernas erfarenheter och 

grundläggande färdigheter som att t.ex. läsa och skriva. Dessa får eleverna träna i ett 

meningsfullt sammanhang (Svensson 2009). 

Möjligheten för eleverna att påverka undervisningen ökar också med denna metod 

enligt Skolverket (2016). Läraren bestämmer oftast vad temat ska handla om och hur 

det ska vara ämnesövergripande.Eleverna har sedan möjlighet att påverka hur länge 

temat pågår, vad temat ska innehålla och vilket arbetssätt som ska användas. Samtidigt 

kan läraren ta tillvara på elevernas intressen och erfarenheter under dessa temaarbeten. 

Eleverna kan också i större utsträckning få möjlighet att påverka vad de vill lära sig mer 

om. Detta styrker även Persson & Wiklund (2008) som också menar att det är viktigt att 

försöka hitta en balans mellan lärares och elevers inflytande då ett tema som inte är 

intressant för barnen blir svårare att genomföra, samtidigt som de sannolikt lär sig 

mindre. Vidare anser författarna att en tematisk arbetsmetod har syftet att leda barnen 

djupare in på ett specifikt område. Genom att låta barnen möta en kunskap på nya sätt 

kan de också få en bättre och bredare kunskap om det specifika ämnet.  

En tematisk arbetsmetod leder ofta till en mer varierad undervisning och 

elevernas möjligheter att påverka undervisningen ökar. Detta är något som också 

stämmer in på arbetet med storyline. I en storyline kan eleverna precis som i 

temaarbetet få nya perspektiv på saker, då lektionsinnehållet är upplagt som en historia 

och eleverna får leva sig in i en roll (Falkenberg & Håkansson m.fl. 2004). Skolämnena 

går in i varandra som i ett temaarbete och de olika aktiviteterna följer historien.  Läraren 

har i förväg planerat historien och vad som ska hända, elevernas uppgift är att bygga på 

historien med ett innehåll.Lärandet sker under arbetets gång, det är därför viktigt att 
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utgå ifrån elevernas tidigare kunskaper. Under arbetet dyker det upp frågeställningar 

och problem som måste lösa tillsammans med andra elever, med stöd av läraren och 

diverse litteratur (C.Falkenberg& E. Håkansson m.fl 2004). 

ASL - metoden 

Ytterligare ett sätt att variera undervisningen är genom ASL metoden som är utarbetad 

av Arne Trageton. Den går ut på att eleverna arbetar i par och skriver på dator. Skolan 

har i alla tider börjat med läsinlärningen trots att det är lättare att lära sig att skriva än att 

läsa enligt Trageton (2012). Detta menar han skapar problem för många elever. ASL gör 

eleverna bättre på att skriva och minskar dessutom problem som kan uppstå i 

läsinlärningen. Phonics, helords- och ordbildsmetoden är metoder som författaren 

menar alla har sina nackdelar. Men genom att låta eleverna får skriva på dator och utgå 

ifrån sina egna tankar så kan man frångå dessa nackdelar och använda fördelarna av alla 

tre metoderna. Eleverna börjar läsa de texter som de själva skrivit och klasskompisarnas 

texter, för att sedan övergå till tryckta lättlästa texter (Trageton 2012). 

I en studie som genomförts visade det sig att de flesta lärare använde ASL-metoden, 

men ingen av dem ansåg den vara tillräcklig för läsundervisningen menar Takala 

(2013). Lärarna ansåg att andra metoder också behövdes för en heltäckande 

språkundervisning. De flesta lärarna var dock positiva till ASL och såg fördelar med 

bl.a. pararbete som leder till diskussioner mellan eleverna. Lärarna menade att 

arbetsmetoden gynnar den sociala utvecklingen och intresset för ord. När eleverna 

erbjuds att skriva på dator eller annan typ av IKT får de också skriva på sin egen nivå. 

Vilket ger alla elever utmaningar och ökar självkänslan (Takala 2013).  

IKT används allt mer som ett verktyg i undervisningen, i lärometoden Att läsa sig till 

skrivning (ASL) har datorn en central roll.IKT är en kommunikativ form av IT, 

exempelvis då dator,smartboard, film eller liknande används. IKT innebär att det sker 

någon form av kommunikation genom IT användningen (Skolverket 2015, s; 1). 

Det är stor skillnad vad gäller tillgången till datorer mellan olika skolor enligt Svensson 

(2009) som lyfter fram innebörden av detta. Vissa skolor kan ha tillgång till både 

datorer, smartboards och surfplattor medans andra skolor kan ha ett mer begränsat 

utbud. Detta beskriver Blomgren (2016) som en digital klyfta. Svensson menar däremot 
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att även om skolan har ett brett utbud av IKT så kan det begränsas av hur och om 

läraren väljer att utnyttja tillgången, Svensson (2009).  

Skillnaden mellan skolorna vad gäller tillgången av IKT märks tydligt i 

klassrummen, även om tekniken finns så används den inte alltid fullt ut. Detta kan bero 

på lärarens kunskaper om IKT och om hur tekniken kan användas i undervisningen.  

 

Eleverna måste få en möjlighet att utveckla både förmågan att arbeta tillsammans med 

andra men också den kognitiva nivån. Genom att låta eleverna arbeta vid datorn 

tillsammans, så får de dessa förutsättningar menar Svensson (2009). Samtidigt så anser 

också Louise Bjar (2011) att i den sociokulturella teorin ses läsning och skrivning som 

förändringsbar, alltså att den kan utvecklas och förändras med tiden. Hon hävdar att en 

sådan förändring i dagsläget är just datoranvändningen och hur den används i läs- och 

skrivutvecklingen. 

Datoranvändningen i dagens skola sker ofta i par då både läs- och skrivfärdigheter 

tränas, men man måste vara uppmärksam på problem i elevernas samarbete (Bjar 2011). 

IKT tar en allt större plats i undervisningen menar Jan Blomgren (2016) detta gör att 

skolan får nya krav på sig. Utveckling gör att det både ställs högre krav på lärare och 

elever samtidigt som undervisningen får nya möjligheter. Han tar också upp en studie 

som visar att digitaliseringen även kan leda till att elevernas lust att lära ökar. När IKT 

används i undervisningen blir det roligare vilket också leder till bättre arbete och högre 

resultat (Blomgren 2016).  

3.2 Varierade arbetssätt 

I arbetet används ordet arbetssätt, med detta menas om eleverna arbetar i helklass, 

grupparbete eller enskilt. Detta är också ett förhållande som är grundläggande för att 

kunna genomföra en varierad undervisning. I detta avsnitt kommer det därför förklaras 

vad vi menar med begreppet varierade arbetssätt. 

Goda ämneskompetenser är viktiga för läraren och att kunna nå ut med kunskapen 

till eleverna. Läraren bör också ha kunskap om hur grupper fungerar och utvecklas för 

att kunna skapa ett gott klassrumsklimat. Dessa båda läraruppgifter går hand i hand och 

är båda viktiga för att undervisningen ska fungera detta (Granström 2007; Berg, Sundh 

& Wede 2012). Vidare menar Granström (2007) att det finns tre olika arbetssätt som 
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länge använts inom skolan, helklassundervisning, grupparbete och enskilt arbete. 

Helklassundervisning var historiskt det sätt som undervisningen utövades på då böcker 

och andra medier inte fanns att tillgå. 

Läraren var den som hade all makt i klassrummet och förmedlade kunskapen till 

eleverna som tog emot. Detta arbetssätt förenklar för läraren att hålla ordning i klassen 

då eleverna inte har krav på sig att samarbeta. Lärare som saknar kunskaper om grupper 

och hur de utvecklas väljer därför oftast detta arbetssätt (Granström 2007). 

 

Grupparbete bygger på att eleverna själva ska söka fakta i olika medierenligt 

Granström (2007).  Många lärare anser dock att arbetssättet inte ger eleverna tillräckligt 

med kunskaper och att eleverna inte klarar av att fullfölja arbetet på ett bra sätt. 

Exempel på hur ett grupparbete kan se ut är att en elev gör jobbet åt de andra i gruppen 

eller att eleverna delar upp arbetet mellan sig och gör en del var, delarna sätts sedan 

ihop. Att söka svaret till uppgiften tillsammans är inte det vanligaste sättet att arbeta i 

grupp. 

Problemen kan bero på att läraren har bristande kunskaper om grupparbete som 

arbetssätt. Det kan också bero på klimatet som råder i gruppen, t.ex. osämja eller 

konkurrens mellan eleverna. Läraren kan undvika detta arbetssätt eller lära sig mer om 

den utveckling som alla grupper går igenom. Grupparbete kan leda till en positiv 

utveckling för eleverna och ge dem en möjlighet till ett mer kreativt lärande (Granström 

2007). Persson och Wiklund (2008) menar också att när eleverna får diskutera och 

samtala om olika företeelser så kommer de få en möjlighet att utveckla sina tidigare 

erfarenheter. 

 

Enskilt arbete är enligt Granström(2007)  det arbetssätt som blivit vanligt 

förekommande i skolan. Tidigare innebar det färdiga uppgifter som eleverna svarar på 

och läraren samlar in och rättar, alla elever gör samma uppgifter. Elevernas möjlighet 

att påverka undervisningen är dock större i dagens skola. Läraren bestämmer fortfarande 

innehållet men eleverna kan påverka när det ska göras inom vissa ramar.Enskilt arbete 

kan ge ett lugnare klassrum, eleverna kan sitta en bit ifrån varandra och arbetar utan att 

bli störda. 
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Den sociala utvecklingen uteblir och möjligheten att lära sig av varandra.För att kunna 

bedöma vilket arbetssätt som är lämpligt för gruppen krävs också en kompetent lärare. 

(Granström 2007)   

3.3 Motivation 
I denna del beskrivs hur elevernas motivation kan påverka inlärningen och hur man som 

lärare kan hjälpa och stötta eleverna till att hitta motivationen i lärandet. 

Det är viktigt att motivera eleverna och att hjälpa dem att finna sin egen motivation i 

inlärningen.När eleverna känner motivation ökar också lusten att lära, Torulf Palm 

(2013) menar att man som lärare kan påverka elevernas motivation på ett positivt sätt. 

Motivationen kan göra att man utför något för att man vill lära sig eller för någon 

annans skull exempelvis lärare eller förälder. Detta beskriver Palm som inre och yttre 

motivation(s.5), vilket kan påverkar lärandet. Lär man sig för sin egen skull leder det till 

ett bättre och mer långsiktigt lärande. 

Expectancy- valuetheory (s.2) innebär att när elever känner att de kan klara 

uppgifterna ökar motivation till att utföra dem. Det är också viktigt att uppgifterna är 

meningsfulla för eleverna eftersom det ökar motivationen ytterligare. Attribution 

theory,(s.8) innebär att orsaker till elevernas framgångar och motgångar kan öka eller 

minska motivationen hos eleverna beroende på om de är förändringsbara eller inte. Om 

en elev exempelvis misslyckas måste läraren hitta orsaker som går att förändra för att 

eleven ska känna att det är meningsfullt att fortsätta träna. Detsamma gäller vid 

framgång, anser eleverna att anledningen till ett lyckat provresultat beror på intelligens 

så blir eleven visserligen motiverad till att också klara nästa prov. Ser eleven 

ansträngning som ytterligare en bakomliggande orsak till resultatet så blir eleven ännu 

mer motiverad att träna mer och klarar på så sätt också motgångar bättre (Palm 2013). 

Skolinspektionen (2014) hävdar att elevernas motivation kan minska om skolan inte 

ger eleverna stöd och anpassar undervisningen efter deras olika behov. Persson och 

Wiklund (2008) menar också att det är viktigt att man genomför undervisning som kan 

höja elevernas motivation. När eleverna stöter på arbetsområden som är svåra eller 

ointressanta minskar både motivationen och lärandet.  

Som lärare måste man dock ibland följa ett visst mönster i sin undervisning, men 

genom att låta eleverna påverka andra delar av innehållet så kan intresset och 
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nyfikenheten stimuleras och därmed så ökar motivationen till lärande (Persson och 

Wiklund 2008). 

Samtidigt betonar Keaveney och Lundberg (2014) att det finns flera faktorer som 

påverkar elevernas motivation. Det är viktigt att man som lärare är lyhörd för vilka 

arbetsmetoder och arbetssätt som fungerar bättre eller sämre för att kunna motverka en 

sjunkande motivation. När eleverna får utföra uppgifter som de har möjlighet att klara 

så kommer motivationen att öka. Det är också viktigt att man som lärare ser och hör 

eleverna och ger dem den uppmuntran som behövs i inlärningen (Keaveney och 

Lundberg 2014).   

Anledningen till att eleverna känner sig motiverade till att läsa kan bero på olika 

saker, i Pirls ramverk (2016) betonas att man kan läsa för nöje, personliga intressen, för 

viljan att lära sig eller för att andra gör det. Den tidiga läsningen handlar oftast om de 

två första anledningarna och har oftast att göra med texter som berättar en historia. 

Både att läsa för nöje och personliga intressen är bra för elevernas läsutveckling. I 

elevernas tidiga läsinlärning är det viktigt att de får känna en samhörighet med den lästa 

texten. Det är lättare för eleverna att ta till sig boken, läsningen och dess innehåll om 

eleverna själva kan hitta ett personligt band till texten och att det är av elevernas eget 

intresse och vilja, (Pirls 2016). 

Genom att man alltså tar tillvara på elevernas intressen och nyfikenhet och 

synliggöra sambandet till det lästa så får eleverna en möjlighet att relatera till texten 

vilket i sin tur ökar motivationen. Eftersom eleverna också ska få en möjlighet att 

utvecklas språkligt är motivationen en viktig del i undervisningen.  

 

Genom samtal får eleverna möjlighet att diskutera allt från texter, bilder och svåra ord, 

vilket leder till att eleverna bland annat utvecklar kommunikationsförmågan, 

språkanvändningen och ordförståelsen. När elevernas intressen och nyfikenhet blir en 

del av samtalen så ökade även elevernas motivation. Skolverket (2015) anser vidare att 

det är viktigt att elevernas upplevelser och vetande blir en del av den lästa texten så att 

eleverna kan förstå det lästa på ett annat sätt. 
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4) Teoretisk utgångspunkt 

De teorier som kommer användas i detta arbete är sociokulturellt perspektiv och 

dialogisk och monologisk undervisning. Den monologiska undervisningen bygger på 

objektivism och den dialogiska undervisningen på konstruktivismen. Begreppen 

kommer att förklaras i kommande avsnitt.  

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Den teori som studien grundar sig på är ett sociokulturellt perspektiv, där det anses att 

vi lär oss i samspel med andra. Detta stödjer vår studie då en varierad undervisning är 

att föredra före enbart enskilt arbete.  

Dysthe(2003) har delat in det sociokulturella sättet att se på lärande under sex 

rubriker: 

Lärandet är situerat: Detta syftar till att undervisningen ska ske i sammanhang som 

är nära kopplat till livet utanför skolan. Skoluppgifterna ska förbereda eleverna på att 

kunna lösa frågor och dilemman som de kan komma att möta senare i livet. Tanken är 

att detta ska leda till ett lärande som sker hela livet. 

Lärandet är huvudsakligen socialt:Kunskaper och färdigheter är inte medfödda, utan 

något som man lär sig i samspel med andra. Samspelet har en viktig roll inte bara för att 

eleverna ska kunna stötta varandra utan det är beroende av vilka kunskaper eleverna får.  

Lärandet är distribuerat: Eleverna har olika kunskaper och erfarenheter. Genom att 

låta eleverna dela med sig av dessa i ett socialt sammanhang kan det leda till nya 

insikter. 

Lärandet är medierat: Kommunikation är ett redskap vid inlärning. Genom att ta del 

av andras förvärvade kunskaper kan vi lära oss av dessa och dra egna slutsatser. För att 

kunna göra detta är kommunikation mellan människor nödvändig. 

Lärande är deltagande i en praxisgemenskap: Till en början har medlemmen inte 

lika stora kunskaper som de övriga. Med tiden ökar individens kunskap och därmed 

också svårighetsgraden. Detta sker då gruppen och aktiviteterna är viktigare än 

individen.  

Språket är grundläggande i lärprocessen: För att lärande ska kunna ske så behöver 

vi språket och förmågan att kunna kommunicera.Språket binder också samman samtal 
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som sker mellan människor med den inre dialog som tänkandet innebär (Dysthe 

2003,s.42). 

 

För eleverna i de tidiga skolåren kan detta innebära att undervisningen är kopplad till 

ämnen som rör elevernas vardag och sådant som de kan relatera till. Undervisningen är 

dialogisk och eleverna arbetar och diskuterar tillsammans med varandra i olika 

gruppkonstellationer. I samtalen får eleverna ta del av varandras kunskaper och tidigare 

erfarenheter. Det är genom samtalen som lärande sker. Svagare elever kan i en 

gruppgemenskap vara med på sina villkor och med hjälp av den övriga gruppen stöttas i 

sitt lärande. Detta är möjligt då eleverna har ett gemensamt mål med arbetet. Genom 

samtal med andra får eleverna möjlighet att sätta ord på sina kunskaper vilket bidrar till 

att eleverna kan tänka och reflektera över sitt lärande. 

 

Precis som Dysthe anser Säljö (2014) att det sociokulturella perspektivet handlar om 

hur människor lär sig av varandra och sin omgivning. Det handlar inte bara om vad det 

är man lär sig utan också om i vilket sammanhang det görs. För att alla eleverna ska 

kunna komma längre i sin kunskapsutveckling än vad de klarar av på egen hand så 

behövs det arbetssätt som ger eleverna möjlighet att hjälpa varandra ansåg Dysthe 

(1996). Lärare kan inte ge den stimulans som varje enskild elev behöver för att komma 

vidare i sin utveckling. Genom ett arbetssätt där eleverna får möjlighet att stötta och lära 

sig av varandra så kan de komma vidare i sitt arbete (Dysthe 1996). Detta styrker även 

Svensson (2009) som menar att när eleverna får diskutera uppgifter med en mer kunnig 

person så utvecklar de också sitt språkbruk.  

Lärarens roll är komplex och för att kunna möta kraven som ställs så är det viktigt 

med en god kompetens. I lärarens kompetens ingår bland annat att förmedla kunskap 

samt att stimulera och engagera eleverna. Å ena sidan ska läraren utgå från skolans 

uppdrag, å andra sidan ska läraren vara anpassningsbar, både utifrån elevgrupper men 

också utifrån hur samhället förändras. Allt detta i samspel samtidigt som det ska fattas 

olika beslut. Listan på vad som förväntas av en lärare kan göras lång, författarna menar 

att lärare som besitter en bred kompetens kan genomföra de höga krav skolan ställer på 

dem (Brynolf, Carlström, Svensson &Wersäll 2012). 
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4.2 Dialogisk och monologisk undervisning 

När eleverna befinner sig i en klassrumsmiljö som tillåter samtal, diskussioner, par och 

grupparbeten så blir undervisningen dialogisk. Eleverna som däremot befinner sig i en 

klassrumsmiljö med mestadels enskilt arbete, där eleverna ofta får lyssna till lärarens 

genomgångar blir i stället undervisningen monologisk. Genom att observera lektionerna 

kan man bilda sig en uppfattning om undervisningen är mer monologisk eller mer 

dialogisk.  

Med monologisk undervisning menas att: 

• läraren styr samtalen 

• Kommunikationsmodell: överföring av kunskap 

• kunskap är något givet 

• lärare och lärobok som auktoritet 

• exkluderar den lärande 

Med dialogisk undervisning menar man att undervisningen handlar om: 

• Diskussion. 

• Kommunikationsmodell: omvandling av förståelse. 

• Kunskap är något som skapas genom interaktion mellan olika röster. 

• Inkluderar den lärandes tolkningar och personliga erfarenheter. 

(Dysthe 2003 s.108-109) 

Ett konstruktivistiskt sätt att se på kunskapen är enligt Dysthe (1996) att kunskapen är 

beroende av den lärande, varje person skapar sitt eget lärande utifrån sina tidigare 

erfarenheter. En socialkonstruktivistisk kunskapssyn innebär att det inte är individen 

som skapar kunskap utan det sociala sammanhanget som individen lever i som 

bestämmer vad som är kunskap. Författaren menar att kunskap inte kan föras över till en 

annan människa utan den skapas i interaktion mellan människor. Om eleverna få möta 

en undervisning som bygger på samspel och interaktion så kan eleverna ta del av 

varandras kunskaper och införliva den som sin egen.  
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 Presenterande 

undervisning 

Social interaktiv undervisning 

Arketyp Hörande Samtalande 

Kommunikationsmodell Förmedling av 

kunskap 

Omvandling av förståelse 

kunskapsteori Objektivism Konstruktivism 

Källan till viktig 

kunskap 

Andra än elev/lärare 

Lärobok, auktoriteter 

Innefattar elevens tolkningar och 

personliga erfarenheter 

Normal diskursform Monologisk Dialogisk 

Figur 1Förklaring av monologisk och dialogisk undervisning. 

Modellen är hämtat från Nystrand (1986), s10 

 

Skillnaden mellan presenterande undervisning (förmedlande undervisning) och social 

interaktiv undervisning menar Dysthe (1996) är att den presenterande undervisning har 

sin teoretiska grund i objektivismen som menar att kunskap är kunskap oberoende av 

den lärande. Den socialt interaktiva undervisningen har sin grund i konstruktivismen 

som nämnts ovan, de menar att kunskap skapas i det sociala sammanhanget (Dysthe 

1996).  

 

Presenterande undervisning bygger på objektivismen och innebär en 

envägskommunikation där läraren förmedlar och eleven tar emot kunskap menar Dysthe 

(1996).Social interaktiv undervisningen har konstruktivismen som teoretisk grund och 

syftar till all sorts undervisning som bygger på samtal mellan individer. Tanken är att 

eleverna ska kunna bygga sin egen kunskap genom att lägga det nya till det som de 

redan kan. Genom att diskutera kunskapsstoffet med andra så kan eleverna få en bättre 

förståelse och möjlighet att skapa ny kunskap (Dysthe 1996, s.52).Vidare menar 

författaren att anledningen till att hon har lagt fokus på den dialogiska socialt 

interaktiva undervisningen, är att de monologiska arbetsmetoderna har varit och är 

fortfarande vanligast i den svenska skolan. Författaren anser dock att föreläsningar och 
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olika former av enskilt arbete också behövs i undervisningen. För att eleverna ska kunna 

reflektera över den nya kunskapen i sitt eget huvud och inte bara ta emot den, så måste 

eleven kunna sätta ord på kunskapen. Detta är enligt författaren något som eleverna 

måste träna på genom att i undervisningen få bearbeta undervisningsinnehållet både 

muntligt och skriftligt (Dysthe, 1996, s.52). 

 

Martin Nystrand är en utbildningsforskare som enligt Dysthe (2003) undersökt 

samtalets roll vid lärandesituationer. Undersökningen omfattade hundra högstadieskolor 

i mellanvästern, den visade att majoriteten av undervisningen var monologiskt 

organiserad. Detta trots att forskningen under lång tid har visat att en undervisning som 

bygger på dialog och interaktion är mer effektiv (Dysthe 2003 s.108-109). 

4.3 Undersökningens ramverk 

Vi använder oss av ett ramverk som baseras på metoder som Gunnar Lindström och 

Lars Åke Pennlert nämner i sin bok (2009) för att försöka få svar på våra 

frågeställningar. Detta ramverk kommer att vara vår huvudsakliga utgångspunkt i 

utformningen av våra observationer och intervjuer.  

Lindström och Pennlert skriver att lektionens utformning kan se väldigt olika ut och 

kan ske genom olika metoder. Samtidigt kan dessa metoder också delas in på olika sätt, 

exempel på dessa indelningar som Lindström och Pennlert visar på är: 

• Förmedlande/Förklarande metoder- (genomgångar) 

• Interaktiva metoder- (grupparbete) 

• Gestaltande metoder- (lek och drama)                 

                                                 (Lindström & Pennlert 2009; s33) 

Metoderna har flera underkategorier, exempel på varje kategori står inom parentes för 

att tydliggöra vilken typ av kategori det kan handla om. (Originalmodellen, se bilaga 1).  

Dessa underkategorier har använts som punkter i vårt observationsprotokoll.  Vi har valt 

att ändra kategorierna för att de ska passa vår målgrupp.  

Att använda denna modell medför att vi på ett tydligt sätt får en överblick av de 

kategorier som bör finnas med i en varierad undervisning. Modellen ger oss möjlighet 

att anpassa och ta med de delar som är lämplig i elevgruppen. Det är också viktigt att 
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läraren har en bra kompetens för att kunna skapa en bra och relevant variation i 

undervisningen som leder till en kunskapsutveckling hos eleverna. 

Lindström och Pennlert(2009) menar att ett lärande sker när man utvecklar något 

som man redan vet, denna utvecklingsprocess innebär att man får lära sig om något på 

olika sätt och i olika syften. Detta ska göras i samspel med elevernas intressen och 

kunskaper för att motivera dem. De betonar också att när eleverna får möta en 

undervisning som erbjuder variation så utvecklas och lär sig eleverna mer och på ett 

bättre sätt. Eleverna ska alltså erbjudas ett arbetssätt som är varierat både utifrån 

arbetssätt och arbetsformer, Lindström och Pennlert (2009).  
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5) Metod 

I detta avsnitt kommer vi att presentera urval,undersökningsmetoder, genomförande, 

protokoll, hur bearbetningen av data utförts, studiens tillförlitlighet samt de etiska 

aspekterna. 

5.1 Urval 

Studien utfördes i klasser som vi tidigare inte besökt, och som visar på det goda 

exemplet. Dels för att få nya infallsvinklar men också för att få en tillförlitlig 

undersökning. Med hjälp av våra klasskamrater och lärarefick vi tillgång till lämpliga 

lärare och klasser. I undersökningen deltog lärare från norra Sverige som har jobbat i 

mer än 6 år eftersom Johan Nelson (2006) menar att lärare som jobbat mer än 6 år är 

mer benägna att planera och undervisa utifrån egna erfarenheter istället för att följa 

boken. Detta styrker även Löfving (2012) som betonar att en lärare som är säker i sin 

roll vågar testa nya vägar för att förbättra elevernas utveckling.Vi studerade lärare som 

varierade undervisningen på olika sätt. Av de fyra lärare som deltog i undersökningen 

arbetade en med storyline och en med temaarbete. De övriga två arbetade inte efter 

någon speciell metod. De informanter som är med i denna studie är fyra kvinnor mellan 

40 och 65 år som har arbetat inom läraryrket mellan 17-40 år. 

Vi ansåg att denna typ av studiekrävde ett flertal observationer för att den skulle bli 

kvalitativ, rättvis och sanningsenlig. Vi valde därför ut fyra klasser, två ettor och två 

treor. Detta gjorde vi för att lättare kunna jämföra resultaten. I varje klass observerades 

svensklektionerna under en veckas tid. För att få jämförbart underlag från respektive 

klass observerade vi tre längre lektionspass per klass. I samråd med respektive lärare 

kom vi överrens om lämpliga lektioner som passade denna studie. Lektioner som valdes 

bort kan exempelvis vara läspass.   

5.2 Forskningsmetoder - hur ska vi få svar på frågeställningarna? 

Denna studie är kvalitativ vilket innebär att vi utgick från en begränsad grupp individer. 

Dessa undersöktes däremot mer ingående(Hedin 2011). I studien användes två olika 

metoder för att få svar på frågeställningarna. Metoderna har sin utgångspunkt i 

ramverket. 
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Observation 

För att få svar på frågeställning ett:Vilkaundervisningsvariationer får eleverna möta i 

svenskundervisningen? genomfördessammanlagt 12 observationer. Fyra olika 

lärandemiljöer observerads tre gånger var av två observatörer. Detta gjordes för att få en 

uppfattning om hur en varierad undervisning kan se ut. 

 

 

Intervju 

För att få svar på frågeställning två:Hur planerar och genomför lärare sin 

svenskundervisning? utfördes semistrukturerade intervjuer vilket innebär att man 

intervjuar en person i taget, eller göra intervjuer i grupp där max åtta personer i taget 

deltar (Hedin 2011). Vi intervjuade dock en lärare i taget. Intervjuerna genomfördes för 

att lärarna ska få svara på hur de tänker kring exempelvis arbetsmetoder, läromedel och 

anpassning till elevgruppen. Nackdelen med denna typ av undersökning var att lärarna 

kunde ge svar som de trodde att vi ville höra. Därför var det viktigt att observationerna 

genomfördes innan vi påbörjade intervjuerna.  

5.3 Genomförande 

Hammar Chiriac och Einarsson (2013) beskriver olika observationsroller. Vilken 

observationsroll man går in i beror på om man är öppen med sin roll som observatör 

eller inte. Det beror också på om man ska delta i aktiviteterna eller vara passiv åskådare.  

De roller man kan inta är:”Fullständig observatör”, ”Observatör som deltagare”, ”Fullständig 

deltagare” samt ”Deltagare som observatör”Hammar Chiriac & Einarsson (2013, s. 30-31). 

Observationerna genomfördes på sättetobservatör som deltagare. Med detta menas att 

vi endast observerade gruppen utan att delta i klassens arbete. Denna metod användes 

för att observationerna var beroende av vår fulla uppmärksamhet för att resultatet skulle 

bli tillförlitligt Hammar Chiriac och Einarsson (2013 s, 30-31). 
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Observation 

Observationernas fokus var att titta närmare på olika arbetsmetoder för att se hur 

varierad undervisningen är i respektive klass. 

Arbetet inleddes med att ta fram observationspunkter som är relevanta till 

undersökningens syfte och frågeställningar. Det innebar att vi valde ut specifika 

observationspunkter som utmärker en varierad undervisning.  

Arbetet gick vidare med en förstudie för att verifiera att de observationspunkter som 

tagits fram var relevanta. Observationerna genomfördes 1 vecka per klass under 

svenskundervisningen. Alla observationer genomfördes av båda observatörerna, detta 

för att få ett mer tillförlitligt resultat då resultaten kunde diskuteras och analyseras på ett 

bättre sätt. 

Lektionerna observerades och det fördes fria anteckningar där vi utgick ifrån ramverket. 

Denna metod valdes för att få med så mycket som möjligt av det som hände under 

lektionerna. Observationerna noterades och antecknades för att se hur tiden fördelades 

mellan genomgång, arbetstid och extrajobb. Detta för att se hur momenten under 

lektionerna varierade. Med genomgång menas den tid då läraren förklarar vad som ska 

göras under lektionen. Läraren kan även förmedla något, det vill säga läser, visar film 

och så vidare för att inspirera eller ge förståelse inför lektionen. 

Med arbetstid menar vi att eleverna ägnade sig åt exempelvis läsning, arbete i bok eller 

någon liknande lärandemetod. Med extrajobb menas den tid som lagts på arbete som 

eleverna gjort när de blivit färdiga med de övriga uppgifterna, exempelvis: läsning, 

extrabok, rita eller skriva saga.  

 

Vid observationerna placerade vi oss längst bak i klassrummet för att inte störa 

lektionen och lärarens undervisning.     

Båda observatörerna skrev fria anteckningar med fokus på de aktiviteter som skedde i 

klassrummet. Observationerna sammanställdes sedan i ett protokoll där vi gick igenom 

observationspunkterna för att se vilka metoder som lektionen innehöll. Detta 

sammanställdes sedan i ett diagram för att visa på vilka aktiviteter som var vanligast 
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förekommande. De fria anteckningarna från observationerna har också använts i 

resultatet för att ge en mer nyanserad bild av lärandemiljöerna.  

 

Observationsprotokoll 

Efter varje observationstillfälle ifylldes de observerade aktiviteterna i 

observationsprotokollet (bilaga 3). Detta genomfördes av båda observatörerna, utifrån 

de fria anteckningarna. Aktiviteten markerades också om den skedde enskilt, i par, 

grupp eller i helklass. Den första observationen som genomfördes var till en början 

tänkt som en testobservation. Vi valde dock att ta med observationen i vår studie då den 

gav ett intressant resultat. Tack vare att fria anteckningar fördes under lektionen så 

påverkades inte resultatet, trots att det gjordes vissa ändringar i protokollet.  

Det teoretiska ramverket som användes i observationsprotokollet baserades på 

Lindström och Pennlert(2009) metoder (se teoretiskt ramverk). Vi valde att göra en del 

ändringar av författarnas version för att anpassa metoderna efter vår målgrupp av elever. 

Originalmodell samt omarbetad modell se bilaga 1 och 2.   

Kategori i 1, “Förmedlande/Förklarande metoder” syftar till metoder där läraren 

förklarar eller förmedlar något till eleverna. Det kan vara t.ex. muntligt, skriftligt, 

dramatisering, film eller musik.  

Kategori 2, “Interaktiva metoder” syftar till om det förekommer samtal. Vi har lagt till 

arbete i arbetsbok, läsa och dator eftersom att det är något som ofta förekommer i 

undervisningen. Detta är aktiviteter som kan förekomma enskilt, i par, grupp eller i 

helklass.  

Kategori 3 “Gestaltande metoder” dvs. olika kreativa aktiviteter. De aktiviteter som vi 

har observerat är: 

• bildskapande som syftar till metoder där eleverna får visa sina känslor, 

kunskaper eller tankar genom olika former av bildskapande. Vi anser att skriva 

en text och rita en bild som passar till texten också hör till denna kategori. 

• Musik/musikskapande som vi tolkat som att eleverna t.ex. lektionen innehåller 

sång.  
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• Gestaltande skrivning syftar till om eleverna använt t.ex. bilder, texter eller ord 

som inspiration när det skrivit en text. 

• Rollspel, storyline och temaarbete har vi skrivit ihop till en observationspunkt. 

Rollspel och storyline syftar till att eleverna går in i en annan roll, temaarbete till 

att man arbetar ämnesöverskridande vilket man också gör i storyline.  

• Sagolek och teater syftar till allt från enkel dramatisering där läraren läser och 

eleverna agerar, till mer avancerad teater.  

Observationsprotokollet återfinns i bilaga 3 

Intervju 

Lärarna som deltog i studien intervjuades en gång, detta genomfördes efter 

observationerna och tog cirka 45 minuter. Detta för att kunna ställa relevanta följdfrågor 

på det som observerats under lektionerna. Intervjufrågor hade förberetts och 

sammanställts i ett intervjuprotokoll (bilaga 4).  

Alla intervjuer spelades in för att i efterhand sammanställas och antecknas i formuläret. 

För att säkerställa inspelningen användes två inspelningsenheter, detta ifall någon av 

dem skulle sluta fungera.  

Genom att ställa frågor om hur läraren tänker kring undervisningen så fick vi reda på 

hur lärarna varierar undervisningen och vad som ligger till grund för deras beslut. De 

frågor som ställdes baserades på formuläret och de kategorier det innefattar. Varje 

kategori består av olika frågor, alla dessa frågor behövde inte ställas beroende på vad 

läraren gav för svar på den föregående frågan. I vissa fall besvarade läraren frågor innan 

de hunnit ställas,vilket medförde att dessa frågor kunde tas bort under intervjun. Det 

huvudsakliga målet var att varje lärare på något sätt skulle ha besvarat eller berättat 

något om varje kategori som fanns med i intervjuguiden. 

Intervjuguiden 

För att besvara frågeställningen: hur planerar och genomför lärare sin 

svenskundervisning? togs det fram relevanta frågor, som sedan ställdes vid intervjun. 

Dessa frågor delades in under olika kategorier för att kunna kategorisera svaren. 

Kategorierna och frågorna är valda för att vara kompletterande till 
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observationspunkterna. De frågor som togs fram baserades dels på frågeställningen, 

men också på hur de skulle kunna ge ett bra och tillförlitligt svar på kategorierna.  

Nedan sammanfattas de kategorier som ingår i intervjuguiden. Förklaringar till varje 

kategori kan man finna i bilaga 5. 

• Kategori 1: planering av lektionerna 

• Kategori 2: material 

• Kategori 3: anpassning av undervisningen 

• Kategori 4: resurser 

• Kategori 5: övrigt 

Intervjuguide återfinns i bilaga 4. 

5.4 Bearbetning av data 

Efter lektionen analyseras alla data och fördes in i observationsprotokollet som bygger 

på det teoretiska ramverket (se ovan).  

Observationer 

Observationsprotokollets data fördes in i Excel för att sedan redovisas i diagram och 

tabeller. Variationen av aktiviteter redovisas i ett stapeldiagram. Hur de olika delarna av 

lektionerna varierar i tid representeras i ett cirkeldiagram. De olika delarna av 

lektionerna delades in i genomgång, arbete och extraarbete. 

 

Intervjuer 

De inspelade intervjuerna avlyssnades och skrevs ned. Svaren skrevs sedan in under 

någon av de kategorier som nämns ovan. 

Genom att använda de fria anteckningarna så beskrivs de olika lärandemiljöerna. Även 

lärarnas egna tankar från intervjuerna har använts. Dessa intervjuer har sedan styrkt 

observationerna i resultatet. Detta för att ge en rättvis bild av de miljöer som 

observerats. 
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5.5 Studiens tillförlitlighet 

Varje klass observerades tre gånger, totalt genomfördes 12 observationer fördelade på 

fyra olika lärandemiljöer. Observationerna genomfördes av två observatörer vilket 

resulterade i att vi fick ett underlag på totalt 24 observationsprotokoll.  

Varje observation genomfördes av två observatörer och inleddes med en 

provobservation. Denna förstudie genomfördes för att på ett bra sätt få möjlighet att 

ändra observationsprotokollet efter behov, samt för att undersöka om vi observerade på 

ett liknande sätt. Under observationerna genomfördes fria anteckningar för att på ett 

tillförlitligt sätt fylla i observationsprotokollet. Samtidigt gav det också en möjlighet att 

diskutera varje miljö vilket gör studien mer tillförlitlig. Båda observatörerna klockade 

också aktiviteterna för att få fram hur lektionerna fördelades i tid.  

När intervjuerna genomfördes var båda observatörernamed. Intervjuerna spelades in på 

två enheter, detta för att minska risken med tekniska problem på 

inspelningarna.Intervjuerna spelades in för att vi i efterhand skulle kunna gå tillbaka till 

intervjun och ta med allt relevant, utan att något skulle bli bortglömt eller gå förlorat.     

5.6 Etiska aspekter 

Denna studie tog hänsyn till de etiska principerna. Enligt Vetenskapsrådet(2002) finns 

det fyra allmänna huvudkrav på forskningen:   

Informationskravet innebär att lärarna blev innan studien påbörjades informerade om 

syftet med studien, samt hur undersökningen kommer att gå till. Eftersom att denna 

studie handlar om att se hur lärare kan genomföra lektioner på ett varierat sätt fick de en 

begränsad information om syftet med studien. Detta för att lärarna inte skulle påverka 

lektionerna på ett sätt som gör att mätningen blev felaktig.  

Samtyckeskravet innebär att alla lärare i denna studie hade möjlighet att själva 

bestämma om de ville delta. De hade även möjlighet påverka hur länge de ville delta 

samt att avbryta deltagandet. Det ligger däremot i lärarens ansvar att informera föräldrar 

om vårt deltagande.   

Konfidentialitetskravet innebär att lärarna är avidentifierade vilket innebär att inga 

namn eller personuppgifter används i studien. Däremot kan lärares uttalanden och 
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ageranden i klassrummet vara av intresse. Vid ett sådant tillfälle kommer lärarna endast 

att benämnas med en siffra eftersom namn inte är relevanta för studien.  

Nyttjandekravetinnebär att den insamlade informationen om enskilda personer endast 

får användas till den avsedda studien. Detta innebär att den information som inhämtas 

endast kommer att användas till detta examensarbete.    
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6) Resultat. 

Syftet med studien är att öka kunskapen och ge goda exempel på hur en varierad 

undervisning kan komma till uttryck i klassrummet för de tidiga skolåren. I detta avsnitt 

kommer därför studiens resultat att presenteras. Observationer och intervjuer är 

sammanställda för att tydligt kunna beskriva de klassrumsmiljöer som besöktes.  

6.1 Lärandemiljö 1 
klass 1a 

I klassrum 1a pryds väggarna av elevernas alster som till stor del går att koppla till 

bokstavsarbete. Under lektionerna vi observerar arbetar klassen med bokstavsarbete, 

storbok och läsläxa. Man kan se i tabell 1 att de arbetsmetoder som eleverna får möta 

under dessa observationstillfällen är begränsade, trots detta ser vi en viss variation under 

lektionerna.  Den typ av variation som uppstår sker under de förmedlande och 

förklarande metoderna då läraren varierar genomgångarna. Eleverna får bland annat 

hitta på egna texter till bilderna i storboken, sitta i ring på mattan, dansa och sjunga när 

de tappar fokus på arbetsuppgiften. Läraren använder också bilder och föremål för att 

fånga elevernas intresse och locka fram svaren. Denna typ av variation går däremot inte 

att utläsa i tabellen. 
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Tabell 1. Markeringarna 0-7 på tabellen visar hur många gånger en aktivitet har inträffat 

under de tre observerade tillfällena. En aktivitet som observeras kan endast markeras en 

gång per observationstillfälle (även om en aktivitet observerats fem gånger under en 

observation så markeras den bara en gång).Däremot kan aktiviteten ske enskilt, i par, 

grupp eller helklass vilket också kan markeras. Aktiviteterna kan alltså markeras tre 

gånger per färg, detta betyder att max antal markeringar kan bli 12.    

Om vi exempelvis tittar på stapeln för samtal så har eleverna fått samtala i helklass 

under två av de tre observerade lektionerna (det kan alltså ha inträffat vid flera tillfällen 

under dessa två lektioner.)  

            
Tabell 1.Variationer eleverna fick möta

 

I tabell 1 kan man se att stapeln för samtal visar att det till största del sker i helklass och 

enskilt mellan elev och lärare. I tabell 1 kan man också se att eleverna vid ett flertal 

tillfällen får arbeta i sina arbetsböcker. Läraren berättar i intervjun att när eleverna går i 

klass 1 så ligger stort fokus på att eleverna ska lära sig bokstäver och bokstavsljuden, 

men att man egentligen inte behöver arbeta så strikt i böckerna. Däremot menar hon att 

det till en början är en trygghet och att vissa elever kan må bra av en mer styrd 

undervisning. Arbetsboken fyller sin funktion menar läraren, bara för att eleverna är 

starka läsare så betyder inte det att de kan skriva bra. ABC klubbens arbetsbok (2011) 

och läseboken (2011) används till läsläxa och bokstavsarbete. Läsdax (2007) är ett 

material där eleverna skriver i olika genrer, läraren väljer vissa delar ur den. Hon menar 

att undervisningen inte är låst till boken och att vissa delar i den kan göras om, vävas 

ihop eller hoppas över. Man får alltså anpassa både innehåll och arbetssätt efter 

elevgrupp, samtidigt som man också anpassar uppgifterna efter eleverna. Uppgifterna 
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kan göras antingen svårare eller lättare beroende på elevernas olika förmågor. Läraren 

tycker att det blir tråkigt att följa lärarhandledningen, hon tycker att det är bättre att 

ändra om och variera sig. Genom att inspireras av lärarhandledningen, kombinerat med 

egna erfarenheter och samtala med kollegor så blir undervisningen bättre. 

 

En annan aktivitet som observeras och blir tydligt markerad i tabell 1 är hur ofta 

eleverna får läsa. Denna aktivitet observeras i helklass, enskilt, extraarbete och under 

arbetets gång. Läraren berättar i intervjun att hon försöker ta tillvara på alla tillfällen att 

låta eleverna läsa. De får läsa tyst enskilt men också högt för henne, speciellt de elever 

som behöver träna extra på att läsa. Vidare berättar läraren att de elever som har extra 

svårigheter med exempelvis bokstäver och bokstavsljud får hjälp av olika 

resurspersoner exempelvis specialpedagogen.  

 

Planeringen sker tillsammans med en kollega, vilket läraren tycker är positivt då hon 

menar att man inspirerar varandra och förnyar sig. Läraren anser att det är viktigt att 

arbeta över klassgränserna, att inte bara se till sin klass utan att se till alla barn i 

exempelvis årskurs 1. Detta är något som vi ser under vår första observation då några 

elever från en parallellklass är med på lektionen, för att på så sätt avlasta en kollega. 

När vi ber läraren om tre nyckelord som kanbeskriva hennes undervisning får vi orden: 

strukturerad, målstyrd och formativ.  

 

Denna klass observeras sammanlagt i 190 minuter och i diagram 1 kan man se hur 

arbetet varieras och fördelas i tid. Vi anser att detta också är en viktig del av 

observationen då man på ett tydligt sätt kan se hur länge varjemoment pågår.  

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Diagram 1. I diagrammet kan man se att den största delen av elevernas lektion består av 

arbete, och upptar 53 % av de timmar vi observerar. Med arbete menar vi alltså att 

eleverna har ägnat sig åt exempelvis läsning, arbete i bok eller någon liknande 

lärandeform. Man kan också se att genomgångarna får en stor del av lektionstiden. Med 

extrajobb menar vi den tid somläggs på arbete som eleverna gör när de blir färdiga med 

de övriga uppgifterna, exempelvis: läsning, extrabok, rita eller skriva saga.    

 

 Diagram 1. Hur lektionen varierades i tid. 

 

 

6.2 Lärandemiljö 2 

Klass 1b 

I klassrum 1b har de påbörjat ett temaarbete om vintern vilket syns i klassrummet, det 

hänger bland annat snögubbar och vantar på väggen. De lektioner som vi observerar 

innehåller: sagolik sagolek, skriva vinterdikter som dekoreras och sätts upp på 

väggen.Lektiontre sätts en saga ihop av bilder och ord som klipps isär. Läraren 

beskriver att hon periodvisplanera in olika teman i undervisningen. Det kan vara teman 

om årstider eller med utgångspunk i skönlitterära böcker och författare. Hon försöker 

utgå ifrån elevernas intresse och sedan spinna vidare på det. Eleverna får också vara 

med och påverka vissa lektioner. Det är något som vi ser under observationerna, 

exempelvis vid sagoleken så får eleverna själva välja vilken roll de ska spela. Varje 

rollfigur väljer också sina repliker och eventuell rekvisita med stöd av läraren. 
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Tabell 2 visar att samtal i helklass och enskilt förekommer under alla lektioner. Läraren 

ställer öppna frågor, flera elever får svara på samma fråga och hjälpa varandra om de är 

osäkra. Detta sker exempelvis när de diskuterar meningsbyggnad och vid sagoleken då 

eleverna med stöd av läraren löser problem som uppstår. 

I tabell 2 kan man se variationen i hur många olika arbetsformer eleverna får möta. 

Däremot får de till största del endast arbeta i helklass eller enskilt. Endast vid läsning 

får eleverna möjlighet att jobba i par eller grupp. De arbetsformer som är vanligast 

förekommande var förklarande metoder och samtal då detta förekommer under alla de 

observerade lektionerna. Eftersom eleverna arbetar med ett tema under alla de tre 

observerade tillfällena så blir även denna stapel längre. Det som däremot är något 

missvisande i denna tabell är stapeln för sagolek, det inträffar endast en gång men under 

en väldigt lång tid. Denna typ av arbetsform pågår under en lektion på 90 minuter, 

medan exempelvis bildskapande pågår under ca 15 minuter. 

 
Tabell 2. Variationer eleverna fick möta 

 
 

Tabell 2 visar också att läsning förekommer i helklass, grupp, par och enskilt. Läraren 

berättar i intervjun att eleverna läser något för henne varje dag, det kan vara ett stycke 

ur en text eller ord. De har också läsläxa varje vecka som har hög prioritet, det tar 

nästan en hel skoldag att låta alla elever få läsa upp sin läxa. Läraren menar att genom 

att lägga mycket tid på läsläxan så förstår eleverna att det är viktigt och tränar mer 

hemma. Läraren försöker få tid att läsa högt för eleverna varje dag och varvar svårare 
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böcker som Mio min Mio med lättare böcker som eleverna snart kan läsa själva, detta 

för att skapa ett intresse för böcker. 

Läraren planerar lektionerna ensam men hon diskuterar idéer med en kollega och de ger 

varandra förslag på exempelvis skrivuppgifter. Fördelen är att det går snabbare att 

planera ensam, annars ser hon bara fördelar med att planera tillsammans med kollegor. 

Hon tycker att det går lättare att planera nu när hon jobbat ett tag och fått mer erfarenhet 

och en ryggsäck med idéer.  

Läraren använder inte något helt läroboksmaterial utan plockar delar från flera olika, 

exempelvis så används Abc-klubbens läsebok (2011) till läsläxa och ett exemplar av 

arbetsboken(2011) som hon kan plocka delar ur till bokstavsinlärningen. Detsamma gör 

hon medStjärnsvenska (2004) och Läs-träna (1991). Arbetspassen sätts ihop så att 

eleverna får arbeta med några bokstäver åt gången. De arbetar sedan i Läståget () för att 

befästa bokstäverna, materialet innehåller både uppgifter och texter. Läraren berättar 

vidare att hon arbetar lite med ASL i samarbete med en kollega som är mer insatt i den 

arbetsmetoden. När eleverna skriver faktatexter exempelvis i No så får de välja om de 

vill skriva på dator eller för hand. Läraren säger själv att hon väljer det “gottaste” av 

olika metoder. 

 

Anpassning av undervisningen menar läraren är en stor utmaning, men genom att lägga 

undervisningen på en medelnivå så kan hon ställa olika höga krav på eleverna. De 

duktiga eleverna göra mer, de får också extrauppgifter och extra böcker. För de svagare 

eleverna stryker läraren vissa uppgifter och förenklar. Hon tänker också på hur hon 

placerar eleverna i klassrummet, vissa elever får alltid sitta längst fram. Till de som inte 

är så uthålliga ger hon morötter som exempelvis “ta din frukt när du gjort klart”, “gå ut 

på rast tidigare” eller “gå till byggrummet”.   

Resurser som förekommer i klassen är att specialpedagogen kommer in i klassrummet 

och observerar enskilda elever som läraren behöver hjälp med. Läraren får sedan 

information om vad eleven behöver träna på och hur undervisningen kan förändras för 

att gynna elevens lärande. 

 

Nyckelorden som denna lärare tycker sammanfattar undervisningen är krav, glädje och 

kärlek. Läraren menar att alla elever ska göra sitt bästa så att de blir glada, nöjda och 
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stolta över sig själva. Viktigt att se eleverna som personer och att “de känner att jag 

tycker om dem även om det blir tokigt ibland”.  

 

Denna klass observeras under sammanlagt 220 minuter, hur lektionerna fördelas i tid 

kan man se i diagram 2.    

I Diagram 2 kan man se hur lektionerna fördelas i tid. Den största tiden läggs på 

någon form av arbete. I diagrammet kan man också se att extrajobb får en relativt stor 

del av lektionen. Vilket beror på att eleverna blir klar olika snabbt och istället för att 

påbörja något nytt så får de jobba i extraböcker, läsa, bygga med klossar eller rita.   

 

                   Diagram 2.                    Hur lektionen varierades i tid. 

 
 

6.3 Lärandemiljö 3 

Klass 3a 

Under de lektioner som observeras i klass 3a arbetar eleverna med storyline två 

lektioner och vid den tredje redovisas läsläxan. Klassen har påbörjat ett storyline arbete 

några veckor tidigare, “resan”. Detta arbete kan man se resultat av i klassrummet, det 

hänger bilder på väggarna av fartyg och små skepp står på ett bord. De har också satt 

upp små livbåtar på klassrummets världskarta för att visa var de befinner sig i sitt 

arbete. Läraren kallade arbetsmetoden för ett temaarbete, men vi upplever att det är en 

storyline då arbetet följer en historia och eleverna får leva sig in i hur det är att vara en 

skeppsbruten upptäcktsresande på en öde ö. Läraren använder sig av både musik, bild 
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och film för att eleverna ska komma i “res mode”. Under intervjun berättar läraren att 

hon inspireras till detta arbete genom tangentdansen.se som bygger på ASL metoden. 

Hon tipsar om att det finns mycket liknande inspiration på olika hemsidor och i olika 

grupper på facebook.  

 

Som tabell 3 visar så arbetar eleverna i par under storyline arbetet, eleverna sitter 

tillsammans och delar på en dator. De turas om att skriva på dator och att söka fakta i 

böcker och på nätet. Läraren ställer öppna frågor och låter eleverna diskutera i helklass. 

Hon svarar oftast på elevernas frågor med motfrågor eller ledtrådar vilket leder till att 

eleverna svarar på sina egna frågor. 

 

I tabell 3 kan man se att eleverna får möta nästan alla arbetsmetoder samt att de får 

arbeta enskilt, i par, i grupp och i helklass. 

                                           

           Tabell 3. Variationer eleverna fick möta 

 
 

 

Läraren utgår från Lgr11 vid planeringen och försöker få med så mycket som möjligt i 

temat. De planerar tillsammans i arbetslaget, inspirerar varandra och spinner vidare på 

varandras idéer. När de planerat upp ett arbetsområde så fördelas arbetet med 

förberedelser mellan dem för att spara tid. Läraren menar att det blir ett bättre resultat än 

om man gör allting själv, man orkar mer och finner styrka i varandra. 
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Både smartboard och datorer används i detta klassrum. I intervjun får vi veta att läraren 

tidigare arbetat som IT-pedagog och delvis arbetat med ASL i årskurs 1. Eleverna 

skriver all skapande text på datorer. Klassen har tillgång till en datavagn som delas med 

andra klasser vilket fungera bra.  

Litteratur av olika slag är enligt läraren en viktig del i undervisningen, under 

observationerna läser läraren högt vid tre tillfällen. Dessa väljer vi att inte ta med i vårt 

observationsprotokoll eftersom att detta sker innan svensklektionen börjat. Läraren 

berättar att hon läser högt cirka 20 minuter fyra gånger i veckan och att eleverna läser 

enskilt cirka fyra gånger i veckan. De elever som behöver extra lästräning får vid dessa 

tillfällen sitta i grupprummet och läsa högt för henne.  

 

Som man kan se i tabell 3, arbetar eleverna endast i arbetsbok under en lektion, de 

läromedelsmaterial som används är den försvunna skatten som är en del av ABC-

klubbens serie(2014). I den serien ingår arbetsböcker, läseböcker i två nivåer och 

läxbok.  Läraren anser att läseböckerna är för enkla för denna elevgrupp, därför lånar de 

böcker på biblioteket för att alla ska få läsa böcker på sin nivå.  

 

Läraren menar att man får anpassa undervisningen efter elevgrupp och dagsform. Denna 

anpassningser vi under observationerna, exempelvis så var eleverna placerade så att de 

kan hjälpa och stötta varandra. I klassen finns flera elever med speciella behov men 

klassrumsklimatet erbjuder en god arbetsro. Detta medför att läraren kan lämna klassen 

under längre stunder medans eleverna fortsätter att arbeta på egen hand. De resurser 

som finns tillgängliga för klassen är bland annat fritidspersonal och speciallärare. Dessa 

arbetar i intensivperioder med elever som behöver särskilt stöd med exempelvis läsning.  

 

När vi ber läraren om tre nyckelord som beskriver hennes undervisning får vi orden: 

fantasi, inspirerande och nyfiket.  

 

I diagram 3 presenteras en sammanställning av de olika arbetsformer eleverna får möta 

under de tre lektionerna som observeras. 
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Denna klass observeras i sammanlagt 210 minuter och i diagrammet kan man se hur 

tiden under dessa lektioner fördelas. I diagram 3 kan man tydligt se att den största delen 

av lektionerna läggs på elevernas eget arbete, däremot var genomgångarna relativt 

korta,vilket kan bero på att klassen var bekant med arbetet och inte i behov av långa 

genomgångar. 

                Diagram 3. Hur lektionen varierades i tid. 

 
 

6.4 Lärandemiljö 4 

Klass 3b 

I klassrum 3b hänger material på väggarna som kartor, ordbilder och hälsningsfraser på 

olika språk. Under observationstillfällena arbetar eleverna i arbetsböcker, läser och har 

boksamtal. 

I intervjun betonar läraren vikten av att samtala i alla ämnen och vikten av att eleverna 

får läsa. Läraren berättar att hon läser högt för eleverna varje dag, de läser själva i sina 

biblioteksböcker ca 15 minuter per dag och tillsammans i läseböckerna flera gånger i 

veckan. Det kan styrkas i tabell 4.Tabellen visar på en begränsad variation när det gäller 

arbetsmetoder, men under observationerna fick vi studera hur hon varierar den 

gemensamma läsningen i läseboken. Läraren växlar mellan att låta eleverna läsa 

alla tillsammans, några frivilliga läser en dialog, några av elever läser ett stycke var och 

enskild läsning. Eleverna får också rätta läraren när hon läser fel med flit. Under 

läsningen stannar de ofta upp och samtalar om svåra ord och ställer frågor om texten 

och bilderna. Frågor ställs också om vad som sägs mellan raderna, bortom raderna och 
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förutsägelser och handlingen. I klassen talas många olika språk så förförståelse krävs för 

att kunna arbeta i arbetsboken menar läraren.  

De material som används i klassen är bland annat läroböcker som Abc-

klubben(2014) och Läs träna(1991) Läraren använder också några mindre arbetshäften 

som anpassning till enskilda elever. Läs träna´s läsebok och arbetsbok används för att 

arbeta med och samtala om i klassen. Abc-klubbens läsebok till läsläxa med tillhörande 

läxbok och arbetsboken till att arbete i klassrummet. 

Tabellen visar att eleverna arbetar till stor del enskilt. Variationerna vi observerar sker i 

boksamtalen, lärarens öppna frågor och diskussionerna i klassen. Eleverna uppmuntras 

också att hjälpa varandra och arbeta tillsammans om de t.ex. har problem med samma 

uppgift. Detta är dock aktiviteter som inte kommer fram så tydligt i tabellen. 

 

I tabell 4 kan man se att eleverna får möta relativt få arbetsmetoder. Eleverna jobbar 

enskilt, i par och i helklass men att det vanligaste arbetssättet är enskilt arbete. Staplarna 

för samtal och arbetsbok är missvisande då arbetet i par endast inträffar sporadisk. 

 

          Tabell 4.Variationer eleverna fick möta  

 

 

I intervjun berättar läraren att de är två klasslärare, vissa dagar arbetar de tillsammans 

och kan då dela klassen, andra dagar arbetar de ensamma i klassen. Lärarna har delat 

upp ämnena mellan sig.  De gör en grovplanering tillsammans, men detaljplanerar 

lektionerna enskilt. Läraren upplever detta som positivt då de kan bolla idéer mellan sig 

och fundera tillsammans kring eleverna. Hon tror själv att de skulle kunna utbyta fler 
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idéer om de planera lektionerna tillsammans, men menar också att det skulle ta för 

mycket tid.   

Planeringen sker med utgångspunkt i Lgr.11 men läraren menar att man måste ta 

hänsyn till varje elev. Genom att använda sina erfarenheter och göra olika tester på 

elevernas kunskaper så bedömer de på vilken nivå den enskilda eleven ligger. Utifrån 

detta kan de sedan planera och anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov. 

De resurser skolan har tillgång till är bland annat en specialpedagog som jobbar med 

eleverna under en 8 veckorsperiod. Läraren menar vidare att man också måste se till att 

gruppen gör saker tillsammans så att inte alla sitter med sitt enskilda arbete. Enskilt 

arbete är dock det arbetssätt som observerade mest enligt tabell 4, de gemensamma 

aktiviteterna inträffar vid genomgångar med bokprat som vi kan se i tabellen. 

 

De nyckelord läraren i ger oss och som sammanfattar hennes undervisning är; samtal 

oavsett ämne, samarbete mellan eleverna och det språkliga.  

 

Denna klass observeras i sammanlagt 150 minuter, hur lektionerna tid fördelas kan man 

se i diagram 4 

I diagram 4 kan man se att 63% av den observerade tiden läggs på elevernas eget arbete, 

alltså att de arbetade i arbetsböcker eller läste. 27% av tiden består av någon form av 

genomgång medan 10 % av den observerade tiden går till extraarbete.   

 

                   Diagram 4.Arbetet fördelat i tid 
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7) Diskussion. 
I denna del kommer vi först att presenteras en resultatdiskussion, för att sedan diskutera 
våra valda metoder och slutligen gå vidare till att diskutera vidare forskning.  

Syftet med studien är att öka kunskapen och ge goda exempel på hur en varierad 
undervisning kan komma till uttryck i klassrummet för de tidiga skolåren. I 
diskussionen ska vi försöka att besvara frågeställningarna. 

7.1 Resultatdiskussion. 
 
Vilkaundervisnings variationer får eleverna möta i svenskundervisningen? 
I resultatet kunde vi se att det skiljer sig relativt mycket mellan antalet olika metoder 
klasserna fick möta. Detsamma gäller variationen av arbetssätt. Klasserna som fått möta 
flest metoder är de klasser som har jobbat tematiskt och med storyline. Arbetssätten har 
också varierat mest i dessa klasser. Persson och Wiklund (2008) menar att eleverna 
genom ett tematiskt arbete får möta en varierad undervisning. När eleverna får möta 
kunskap på nya sätt kan de också få en djupare och bredare kunskap om det specifika 
ämnet. Genom att diskutera och samtala om olika företeelser så kommer de också att få 
en möjlighet att utveckla sina tidigare erfarenheter (Persson och Wiklund 2008). Detta 
är även en del av det sociokulturella perspektivet som handlar om hur människan lär sig 
av varandra och sin omgivning. Det handlar inte bara om vad det är man lär sig utan 
också om i vilket sammanhang det görs (Säljö 2014). För att alla eleverna ska kunna 
komma längre i sin kunskapsutveckling än vad de klarar av på egen hand så behövs det 
arbetssätt som ger eleverna möjlighet att hjälpa varandra anser Dysthe(1996). I arbetet 
med storyline följer lektionsinnehållet en historia där skolämnena går in i varandra, 
eleverna stöter under arbetet på olika frågeställningar och problem som de måste lösa 
tillsammans (Falkenberg och Håkansson mf.l. (2004). 

Vi kan också se att storyline och temaarbete bygger på en mer dialogisk undervisning 
då eleverna får samarbeta och diskutera mer. Dysthe (1996) anser att när eleverna möter 
en dialogisk undervisning får de möjlighet att bygga vidare på varandras kunskaper. 
Detta styrker även det sociokulturella perspektivet som menar att vi lär oss i samspel 
med varandra (Dysthe 1996). Undervisningen kan alltså vara varierad både vad gäller 
arbetssätt och arbetsmetoder. För att undervisningen ska vara dialogisk så anser vi att 
båda dessa kriterier bör uppfyllas. Genom att diskutera kunskapsstoffet med andra så 
kan eleverna få en bättre förståelse och möjlighet att skapa ny kunskap. Vidare menar 
författaren att anledningen till att hon har lagt fokus på den dialogiska social interaktiv 
undervisningen är att de monologiska arbetsmetoderna har varit och är fortfarande 
vanligast i den svenska skolan. Författaren anser dock att föreläsningar och olika former 
av enskilt arbete också behövs i undervisningen. För att eleverna ska kunna reflektera 
över den nya kunskapen i sitt eget huvud och inte bara ta emot den, så måste eleven 
kunna sätta ord på kunskapen. Detta är enligt författaren något som eleverna måste träna 
på genom att i undervisningen få bearbeta undervisningsinnehållet både muntligt och 
skriftligt (Dysthe, 1996, s.52). 
 
Eleverna i årskurs 1 får enligt undersökningen möta färre arbetssätt än eleverna i årskurs 
3. Granström (2007) menar att det krävs mer av både lärare och elever för att arbeta i 
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par och grupp än enskilt. Detta eftersom att läraren behöver kompetens om hur grupper 
utvecklas och eleverna behöver klara av att samarbeta. Många lärare väljer bort detta 
arbetssätt då de tycker att eleverna inte lär sig tillräckligt mycket och att samarbetet inte 
fungerar. Läraren kan undvika detta arbetssätt eller lära sig mer om utvecklingen som 
grupperna går igenom. Detta kan leda till en positiv utveckling hos eleverna och ge dem 
möjlighet till ett kreativt lärande, Granström (2007).Utifrån detta drar vi slutsatsen att 
lärare behöver tid att lära känna eleverna och arbeta med gruppen för att skapa ett 
klassrumsklimat där grupparbeten fungerar väl. 
Genom att ställa tabell 1 & 2 utmed varandra kan vi tydligt se vilka arbetsmetoder 
eleverna i de två observerade ettorna fick möta. 
I Tabell 1 & 2 kan man se att de fem förstaarbetsmetoderna är de som fått störst 
utrymme under de observerade lektionerna. Antalet gånger och på vilket sätt de fått 
möta metoden skiljer sig dock åt. Man kan också se att båda klasserna till största del har 
arbetat enskilt eller i helklass. Däremot kan man se att eleverna i tabell 2 fick arbeta 
både i par och grupp vid något tillfälle. 

 
Tabell 1 & 2.Vilka variationer fick eleverna möta  

 
 
I tabell 1 kan man se att eleverna i den klass vi kallar 1a också har fått möta många 
arbetsmetoder trots att de inte arbetat med ett tema eller storyline. Undervisningen har 
däremot endast skett enskilt och i helklass. Vilket skulle kunna bero på att det är en 
årskurs 1 och att de fortfarande håller på att forma gruppen. En undervisning med 
varierande uppgifter som är betydelsefull för eleverna ger lust och vilja att lära, menar 
Blomgren (2016). Vi upplever att denna klass fick möta en variation i arbetsmetoderna 
men att undervisningen kändes mer monologisk än dialogisk, detta styrker också 
tabellen som visar att samtalen endast skedde i helklass och enskilt med läraren. Bara 
för att undervisningen är varierad behöver det inte betyda att eleverna lär sig mer menar 
Dysthe(2003), diskussionerna är en viktig del av att variera arbetssätten.   
Klass 1a (tabell 1) har vissa gemensamma drag med klass 3b (tabell 4), nämligen arbete 
i läroboken. Alla de observerade klasserna arbetade någon gång i läroboken men i dessa 
klasser var det den vanligaste arbetsmetoden. Trots detta upplevde vi att lektionerna var 
väldigt olika. Klass 1a hade ett tydligt upplägg på lektionen, genomgången var relativt 
lång och började oftast med en gemensam samling i en ring på mattan. Läraren använde 
sig av olika bilder och föremål för att introducera arbetet, vid ett tillfälle använde hon 
sig av storbok. Därefter fick eleverna arbeta enskilt i läroboken. I klass 3b (tabell 4) var 
det inte lika tydliga genomgångar. Endast vid första lektionen när ett nytt kapitel 
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introduceras var det en längre genomgång, övriga lektionerna arbeta de enskilt utan 
genomgång. 
Johan Nelson (2006) menar att läroboken kan ses som både positiv och negativ, det är 
hur den används som avgör om den är bra eller dåligt. Fördelen med arbetsboken är att 
eleverna ska arbeta mer självständigt och att man kan ta med sig arbetet hem om man 
varit sjuk, det är även en fördel för lärare då det förenklar planering. Nackdelen är å 
andra sidan att det blir en överanvändning av läroboken Johan Nelson (2006). 
skolinspektionen (2015) menar också att om man bara utgår från läroboken så blir ofta 
lektionerna likadana och inte så varierande.  

Genom att ställa tabell 3 & 4 bredvid varandra kan vi se vilka arbetsmetoder eleverna i 
de observerade treorna fick möta.  

I tabell 3 & 4 kan man se en ganska stor spridning mellan vilka arbetsmetoder eleverna 
fått möta. I tabell 3 ser man att eleverna får möta flera olika metoder och arbetssätt. I 
tabell 4 är däremot arbetet begränsat till de fem första arbetsmetoderna. 
Tabell 3 & 4. Vilka variationer eleverna fick möta  

 
 
Klass 3b (tabell 4) upplevdes som en klass där samtal är viktiga, vilket också läraren 
vidhöll. Trots detta så visar tabellen att de mesta av arbetet inträffade enskilt. 
Introduktionen av det nya kapitlet med boksamtal, visade på en dialogisk undervisning. 
De övriga lektionerna var däremot monologiska, med enskilt arbete.Med en dialogisk 
undervisning avser Dysthe(2003) en undervisning där eleverna i samtal med andra får 
hitta sin egen förståelse och ta del av andras erfarenheter och kunnande. 

Alla lärare var överens om att läsningen är en viktig del av undervisningen, detta styrker 
också tabellerna. Det man kan se är att det som varierade läsningen mest var de klasser 
som arbetade med temaarbete och storyline. Tabellerna visar däremot att eleverna som 
arbetade med storyline fått läsa mindre men arbetet vid datorn innebär både läsning och 
skrivning i par. Bjar (2006) menar att datoranvändningen i skolan ofta sker i par då både 
läs- och skrivfärdigheter tränas. Vid storyline och temaarbete får eleverna främst söka 
fakta från litteratur, menar Falkenberg och Håkansson mfl. (2004), Persson och 
Wiklund (2008). Detta var däremot inte lika tydligt i klass 1B (tabell 2), det kan bero på 
att eleverna inte hunnit lära sig läsa tillräckligt bra. Den klass som arbetade mest 
varierat i läseboken är klass 3b (tabell 4), de fick möta texten på olika sätt och hade 
ingående textsamtal på olika nivåer, detta står det mer om i resultatet. 
Klass 1a, 1b och 3a (tabeller 1,2 och 3) har stött på förmedlande metoder lika många 
gånger. Förmedlande metoder avser när läraren berättar, dramatiserar, visar film, spelar 
musik och så vidare.Med syftet att inspirera eller ge en förförståelse inför lektionen. 
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Däremot har klass 3b inte mött denna arbetsmetod lika ofta, trots att skolan hade 
tillgång till smartboard. IKT tar en allt större plats i undervisningen menar Jan 
Blomgren (2016) detta gör att skolan får nya krav på sig. Utveckling gör att det både 
ställs högre krav på lärare och elever samtidigt som undervisningen får nya möjligheter. 
Detta blir också tydligt i denna undersökning. Tre av fyra klasser hade tillgång till 
smartboard, av dessa tre klasser var det endast två lärare som använde sig av 
smartboarden under våra observationer. Svensson (2009) menar att även om skolan har 
ett brett utbud av IKT så kan det begränsas av hur och om läraren väljer att utnyttja 
tillgången.  

Fjärde klassen hade istället en projektor, men valde att använda storbok, bilder och 
annat konkret material.  

 
Hur planerar och genomför lärare sin svenskundervisning? 

De intervjuer som genomfördes i denna studie hade syftet att stärka observationerna och 
besvara frågeställning två. Vi kan i efterhand se att dessa intervjuer hade många likheter 
med varandra. Alla fyra lärare var överens om att gemensamma planeringar var bättre 
än enskilda då det ger möjlighet att ta del av andras tankar och idéer. Trots detta var det 
bara hälften av dem som planerade tillsammans med en kollega. Anledningen till att 
planerade enskilt var enligt lärarna tidsbrist. Samtliga lärare menar att deras erfarenheter 
är en viktig tillgång vid planering av lektioner. Detta styrker även Nelson (2006) han 
hävdar att lärare som jobbat mer än 6 år är mer benägna att planera och undervisa 
utifrån egna erfarenheter. 
Detta var något som blev tydligt under observationerna då lärarna hade sin egen stil på 
undervisningen och kändes trygga i sin roll som lärare. Vilket kan bero på att lärarna 
som deltog i studien hade varit verksamma inom yrket mellan 17-41 år.     

Lärarna använde sina erfarenheter, kunskaper om elevgruppen och läromedel/ 
lärarhandledning för att skapa en variationsrik undervisning anpassad till elevgruppen. 
Kollegialt samarbete förespråkades av alla lärarna men det skedde dock i olika hög 
grad.   

Vi bad lärarna om tre nyckelord som skulle beskriva deras undervisning. Dessa passar 
även in på de teorier som vi grundar denna studie på. Vi kommer nedan att presentera 
nyckelorden på ett sätt som gör att vi kan knyta ihop dem med tidigare forskning, 
teorier vi presenterat samtidigt som de också besvarar vår andra forskningsfråga.  

Av läraren som jobbade i klass 1a fick vi orden: strukturerad, målstyrd och formativ. 
Dessa ord har många likheter med läroplanen. Skolverket (2015) betonar att områden 
som behöver utvecklas inom den svenska skolan, är bland annat lärarens planering- och 
utvärdering av undervisning.  

Läraren i klass 1b gav oss nyckelorden: krav, glädje och kärlek. Dessa ord går att 
koppla till lusten att lära som också är grunden till lärandet och det vi vill skapa med 
varierad undervisning. Genom att ta tillvara på elevernas intressen och nyfikenhet så 
menar Bjar (2006) att även möjligheten till ett aktivt deltagande i arbetet ökar. Det är 
också viktigt att eleverna får möta en varierad undervisning då det både kan ge 
motivation och förbättra elevernas resultat. När eleverna känner motivation ökar också 
lusten att lära, Torulf Palm (2013)  
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Lärare i klass 3a gav oss nyckelorden:fantasi, inspirerande och nyfiket. Detta 
stämmer även in på en varierad undervisning. En undervisning med varierande uppgifter 
som är betydelsefulla för eleverna ger lust och vilja att lära. Det är viktigt att eleverna 
känner att de kan påverka undervisningen och blir inspirerade till att vilja lära sig mer. 
Skolan bör ta till vara på och utnyttjar elevernas intressen och erfarenheter så att de kan 
hitta motivationen till sitt lärande menar (Blomgren 2016). 
I undervisningen ska eleverna få uppgifter som både är teoretiska, praktiska, 
konstnärliga och av en mer gestaltande karaktär (Skolverket 2015).  
Läraren i klass 3b gav oss nyckelord: samtal oavsett ämne, samarbete mellan 
eleverna och det språkliga. Vilket stämmer bra i på det sociokulturella perspektivet 
som menar att eleverna lär sig i samspel med andra. Svensson (2009) menar att när 
eleverna får diskutera uppgifter med en mer kunnig person så utvecklar de också sitt 
språkbruk. Genom ett arbetssätt där eleverna får möjlighet att stötta och lära sig av 
varandra så kan de komma vidare i sitt arbete, (Dysthe 1996).  
Nyckelorden stämde relativt bra in på lärarnas undervisning. Vi kan se att ambitionen 
finns där även om alla inte nådde ända fram. Detta kan bero på att vi bara har fått se en 
begränsad del av undervisningen. Skulle observationerna sträckt sig under en längre tid 
kunde vi ha fått en bättre och mer rättvis uppfattning om lärarnas undervisning.  

7.2 Metoddiskussion 
Kriterier vid val av lärare till studien var att de skulle ha jobbat mer än sex år och att de 
arbetade på ett varierat sätt. Till en början var detta svårt att uppnå, men efter tips från 
andra lärare kunde vi fullfölja observationerna.      
De undersökningsmetoder som användes i denna studie var observationer och 
intervjuer. Detta är relevanta metoder då vi både kunnat observera vilka metoder som 
förekommer och sedan fråga lärarna om saker vi undrar över. På så sätt har dessa 
metoder kunnat styrka varandra och gett ett mer tillförlitligt resultat. Däremot har vi 
kunnat observera variationer i undervisningen som inte kommit till sin rätt i protokollen. 
Exempelvis i tabell 2, där eleverna arbetade med sagolik sagolek i 90 minuter, i tabellen 
är det markerat som en aktivitet som skett en gång. Detsamma gäller bildskapande som 
också markerats att ha skett en gång, men som endast pågick i ca 15 minuter. Den 
variation som skett under förmedlande metoderna är också något som inte kommer fram 
i tabellerna. Detta kan bero på att kategorin innehåller många olika metoder. Det kan 
exempelvis vara att läsa en bok, använda bilder eller spela musik i syfte att introducera 
eller inspirera eleverna till arbetet.     
Under intervjuerna upptäckte vi att vissa frågor inte var relevanta och andra hade 
läraren redan svarat på, därför valde vi bort vissa frågor. Svaren skrevs sedan in under 
de kategorierna som frågorna är sorterade under. Kategorierna är: planering av 
lektionerna, anpassning av undervisningen, resurser, litteratur och övrigt. Detta 
underlättade när vi sedan skulle använda informationen i studien. Intervjuerna spelades 
också in vilket gjorde att vi kunna koncentrera oss på frågorna i ställetför att anteckna, 
detta underlättade arbetet. Risken att missa något viktigt minskade också när 
intervjuerna kunde skrivas ned i efterhand. Eftersom att alla moment i denna studie 
planerades och genomfördes av båda observatörerna anser vi att arbetet har en hög 
tillförlitlighet.  
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7.3 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att göra en liknande undersökning i samma klasser men inom 
andra skolämnen. Skulle den variationen vi kunde se i svenska, också speglar den 
övriga undervisningen? Klassen som vi anser har en mer monologisk undervisning i 
svenska, stämmer det också in på de övriga skolämnena? Den studien skulle vara under 
en längre tid för att få en mer rättvist bild av undervisningen. 
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9) Bilagor 
 

Bilaga 1 

(Lindström och Pennlert´s original modell s.33) 

 

Förmedlande / förklarande metoder 

-instruktioner 

-läsning av information på papper eller skärm 

-genomgångar, föreläsningar 

-förmedling av bild och ljud 

-visning och förklaringar av modeller och kartor 

-upplevelseövningar 

-berättelser och liknelser  

 

Interaktiva metoder 

-samtal 

-dialog, frågor 

-diskussion 

-pararbete 

-grupparbete 

-interaktion med text 

-interaktion via 

datanätverk 

-värderingsövningar 

-handledning 

Undersökande/ problembaserade metoder 

-undersökningar. Formulera frågor och problemställningar som man sedan 

söker svar på. 

-formulera och pröva hypoteser 

-intervjuer 

-kartläggningar.  

Gestaltande metoder 

-lek och drama 

-bildskapande 

-musikskapande 

-skriva gestaltande texter 

-rollspel, storryline 

-teater  
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Bilaga 2 

 

Omarbetad modell av Lindström och Pennlert som vi har använt oss av.  

Förmedlande / förklarande metoder (Kategori 1)  

-Förklarande metod: lektionsgenomgångar där läraren berättar och 

visar vad som ska göras under lektionen. Genomgången kan vara 

muntlig,skriftlig eller både ock. 

-Förmedlande metod: läraren läser något, dramatiserar, spelar 

musik, visar en bild eller ett filmklipp. Detta för att inspirera eller ge 

eleverna en förförståelse inför lektionen. 

 

Interaktiva metoder (kategori 

2) 

-Samtalen under lektionen sker i 

par, grupp eller i sker i helklass. 

-Arbetet under lektionerna sker 

till största delen enskilt, i par eller 

i grupper. 

-arbetsbok  

-läsa 

-dator 

 

undersökande / problembaserade metoder 

 

Denna har vi valt att inte ta med eftersom att den inte är relevant 

till vårt arbete. Om någon utav dessa punkter skulle uppkomma 

så går de att placera in under de övriga kategorierna.   

Gestaltande metoder(kategori 

3) 

-Lek och drama 

-Bildskapande. 

-Musikskapande 

-Gestaltande skrivning 

-Rollspel/storyline 

-Sagolek/Teater/ text 

dramatisering 

 

 

Kategori i 1 “Förmedlande/Förklarande metoder” syftar till metoder där läraren 

förklarar eller förmedlar något till eleverna, det kan vara t.ex. muntligt, skriftligt, 

dramatisering, film,musik.  

Kategori 2 “Interaktiva metoder” syftar till om det förekommer samtal. Vi har lagt till 

arbete i arbetsbok, läsa och dator eftersom att det är något som ofta förekommer i 

undervisningen. Detta är aktiviteter som kan förekomma enskilt, i par, grupp eller i 

helklass.  
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Kategori 3 “Gestaltande metoder” dvs. olika kreativa aktiviteter. De aktiviteter som vi 

har observerat är: 

• bildskapande som syftar till metoder där eleverna får visa sina känslor, 

kunskaper eller tankar genom olika former av bildskapande. Vi menar att skriva 

en text och rita en bild som passar till texten också hör till denna kategorin. 

• Musik/Musikskapande som vi tolkat som att eleverna t.ex. lektionen innehåller 

sång.  

• Gestaltande skrivning syftar till om eleverna använt t.ex. bilder, texter eller ord 

som inspiration när det skrivit en text. 

• Rollspel, storyline och temaarbete har vi skrivit ihop till en observationspunkt. 

Rollspel och storyline syftar till att eleverna går in i en annan roll, temaarbete 

syftar till att man arbetar ämnesöverskridande vilket man också gör i storyline.  

• Sagolek och teater syftar till allt från enkel dramatisering där läraren läser och 

eleverna agerar till mer avancerad teater.  
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Bilaga 3 

Observationsprotokoll för att besvara frågeställningen: Vilkaarbetsmetoder får eleverna möta i 

undervisningen? 

Metod Enskilt I par I grupp I helklass Kommentarer 

1)förmedlande metoder 

*muntlig eller 

skriftlig 

    * 

Förklarande metoder      

2) samtal      

– arbete      

-läsa      

-Dator      

3)Lek & drama      

–bildskapande 

Bild 

     

Musikskapande 

Musik 

     

Gestaltande 

skrivning 

     

Rollspel/ 

Storyline & temaarbete 

     

Teater      

a) förjobb…min b) genomgång …..min c) arbete… min d) extra uppgift…  

    *= beskrivning om det sker muntligt, skriftligt, båda eller ingen. markera även om a,b,celler d 

inträffar i någon ruta.   
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kategori 2= interaktiva metoder 

kategori 3= gestaltande metoder 

kategori 1= förmedlande/förklarande metoder 

kommentarer till vissa punkter, ex enskilt arbete i bok eller med att konstruera något! 
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Bilaga 4 

Intervjuprotokoll 

Lärare…..                                               

Antal år som lärare….. 

Planering av lektionerna. 

1. Planerar du lektionerna själv eller tillsammans med ett arbetslag? 

2. vilka för och nackdelar finns det med att planera på det viset? 

3. vad utgår du/ni ifrån när ni planerar? 

A) erfarenheter 

    A1) vad inspireras du i så fall av? 

    A2) hur avgör du/ni vilket arbetssätt/arbetsmetoder som ska användas? 

    A3) Hur anpassar du undervisningen efter elevgrupp? 

    A4) hur länge har du arbetat på det här viset? 

B) material 

    B1) lärarhandledningen 

    B2) varför valde du/ni den? 

    B3) vad avgör vilka delar du väljer? 

c) både erfarenhet & lärarhandledning. 

Anpassning av undervisningen 

4. om en aktivitet inte fungerar som du planerat hur gör du då? 

5. Har eleverna möjlighet att påverka undervisningen? 

6. Hur anpassar du undervisningen efter elevernas olika behov? 

7. Finns det tillgång till specialpedagogisk kompetens i svenska? Hur fungerar det? 

(inkluderande/exkluderande) 
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Resurser 

8. Finns det möjlighet till extra pedagoger om du vill gör något utöver den vanliga 

undervisningen? 

9. Har ni tillgång till datorer och hur ser du på det i undervisningen? 

Litteratur 

10. Hur ofta eller hur länge läser eleverna ungefär per vecka? 

11. Hur ofta läser du högt för eleverna? 

12. Använder ni skönlitteratur i undervisningen, och i så fall hur? 

Övrigt 

13. Hur skulle du sammanfatta din undervisning med tre ord? 

14. Är det något som du vill tillägga som du tycker är viktigt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Bilaga 5  

 

Kategori 1 “planering av lektionerna” handlar om att vi ville ta reda på hur varje lärare 

planerar sina lektioner. Genom att vi ställde olika frågor om hur de planerar lektionerna 

och var de får sin inspiration ifrån får vi både möjlighet att förstå varför deras 

lektionerna är utformade som de är och samtidigt en möjlighet att själva bli inspirerade. 

     

    

Kategori 2 “material” Denna kategori har vi valt att ta med för att få svar på om, hur, 

varför och vilken arbetsbok och lärarhandledning som används i undervisningen. 

 

Kategori 3 “anpassning av undervisningen” Denna kategori har vi valt att ta med för att 

få svar på hur läraren och eleverna på olika sätt kan påverka lektionens utformning. 

Samtidigt ville vi också ta reda på hur den specialpedagogiska kompetensen inom 

svenska ser ut på varje observerad skola.    

Kategori 4 “resurser” Denna kategori hade frågor som gjorde att vi kunde få svar på 

vilka resurser varje skola kunde erbjuda elever och lärare. Med resurser menar vi 

exempelvis extrapedagoger, datorer och litteratur. Då dessa resurser kan vara till fördel 

för både lärare och elever tycker vi att det är viktigt att få veta om alla skolor hade 

samma förutsättningar eller om det skiljer sig från skola till skola.    

 

Kategori 5 “övrigt” Denna kategori tog vi med för att vi ville veta hur lärarna själva 

skulle beskriva sin undervisning och för att ge dem en möjlighet att ge övriga 

kommentarer och tips till oss blivande lärare. 

 
 
 
 


