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Abstract

This study’s purpose was to examine which main forms of teaching
methods that occurs in the Swedish nine-year compulsory school and how
often learning through social collaboration take place. The study
contained literature and interviews with eight teachers. Our research-
questions were: What is the teacher’s opinion about different teaching
methods, their opinion about learning and teaching and if there were any
difference between the teachers teaching younger or older students
regarding teaching methods? Our conclusions of this study were that
”lecture-methods” is the most common among teachers. In the beginning
of the nine-year compulsory school the teachers chooses and controls the
student’s methods for learning. Later when the students gets older and
more experienced the teachers expects them to take more responsibility
and decisions of their own. Collaboration between the student’s occurred,
but the teacher’s ambition seldom was that the students could learn from
each other. The teachers purpose were that the students shall practice
their social skills, cooperation and to form a strong group.
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1. Inledning

Undervisningen i den svenska skolan har traditionellt sett skett genom att läraren överför sina
kunskaper till eleverna. Skolan har historiskt varit en kunskapsöverförande institution där
eleverna tar emot den undervisning läraren förmedlar och förväntas sedan kunna förstå och
lära sig detta. Det har skett muntligt, skriftligt eller visuellt (Dysthe, 2001).

Säljö skildrar den traditionella skolans undervisning enligt följande: Denna historiskt så
dominanta bild av lärande är en del av skolans och den institutionaliserade undervisningens
problem snarare än lösningen (Säljö, 2000, s.26). Säljö ser denna typ av undervisning som ett
problem eftersom den leder till att eleven lär sig upprepa inlärda begrepp och fakta men
saknar en djupare förståelse för ämnet. För att uppnå detta krävs att eleverna aktivt diskuterar
och tar del av varandras erfarenheter och kunskaper och att undervisningsmetoderna varieras
(Säljö, 2000).

Gardner beskriver att människans intelligens har fler dimensioner än de man kan komma åt
genom att studera kortfattade svar på komprimerade frågor. Undervisningsmetoderna bör
därför vara varierande och innehålla något som berör och stimulerar alla elevernas olika
intelligenser. Detta eftersom människor lär sig på olika sätt (Gardner, 2002).

Säljö menar på att mycket kunskap går förlorad genom att endast använda sig av traditionella
undervisningsmetoder. Vidare säger han att eleverna lär sig bäst i interaktion med andra
människor och genom god kommunikation, tankar hämtade från den sociokulturella teorin
(Säljö, 2000).

Dysthe är en annan förespråkare av den sociokulturella teorin. Hon anser att lärande sker bäst
genom samspel och god kommunikation mellan eleverna. De lär sig av varandras erfarenheter
och förkunskaper och tillsammans skapar de nya kunskaper (Dysthe, 2001).

Inslag av den sociokulturella teorin kan ses i statens offentliga utredning, Skola för bildning
som ligger till grund för Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och
fritidshemmet (Lpo94).  I den står följande:

Den kommunikativa aspekten blir central. Eleverna måste få samtala mycket, formulera sig och pröva argument.
Detta sker i stor utsträckning i verbala former, så väl muntliga som skriftliga, men också genom andra
uttrycksmedel som sång, dans, bild och drama. Dessa delar av verksamheten bör därför inte ske isolerat från
skolans kunskapsverksamhet utan bli en integrerad dela av den (Utbildningsdepartementet, 1992, s.68).

Delar av dessa riktlinjer återfinns i Lpo94 där det står att läraren tillsammans med eleverna
ska planera och utvärdera undervisningen, förbereda dem för delaktighet och ansvar samt låta
eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer. Läraren ska även se till att eleverna får
inflytande på arbetssätt och arbetsformer och undervisningens innehåll. Skolan ska sträva
efter att eleverna lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina inhämtade
kunskaper (Utbildningsdepartementet, 1994).
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Det sociokulturella perspektivet på lärande med sin kommunikativa pedagogik har på senare
år fått ett brett genomslag inom den pedagogiska forskningen och finns även med i
läroplanen, men hur ser det ut i skolan? I skolverkets nationella utvärdering av grundskolan
2003 kan läsas att eleverna har svårigheter att nå kunskapsmålen i flera ämnen. Utvärderingen
visar även att eleverna i vissa ämnen jobbar allt mer individuellt, framförallt gäller detta
matematik och svenska. Skolverket vill uppmärksamma verksamheten på att eget arbete som
generell metod kan vara ett hinder för vissa elevers kunskapsutveckling
(Utbildningsdepartementet, 2004).

Våra erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen under lärarutbildningen liknar
den bild skolverkets utvärdering ger. Skolverkets utvärdering visar på att individuellt arbete är
vanligt i dagens skola trots att teorier om lärande och undervisning betonar samspel och
interaktion. Teorier som vi under vår utbildning har funnit intressanta och relevanta för
elevers lärande. Frågan är i hur stor utsträckning undervisningen i den svenska grundskolan
tillvaratar metoder som betonar interaktion och socialt samspel mellan eleverna?

2. Syfte och frågeställningar

Syftet med undersökningen är att studera vilka huvudsakliga former av undervisning som sker
i grundskolan och i hur stor utsträckning lärande sker genom socialt samspel.

Frågeställningarna var:
- Vad är lärarnas syn på lärande och undervisning?
- Vad är lärarnas syn på olika undervisningsmetoder?
- Skiljer sig undervisningsmetoderna mellan grundskolans tidigare och senare år?

3. Metod

För att få en uppfattning om studiens syfte bestämdes att intervjuer med verksamma lärare var
att föredra för att få en djupare inblick. Tanken med intervjuerna var att respondenterna i lugn
och ro skulle berätta om deras syn på undervisning. Intervjuerna utfördes på de platser som
respondenterna själva valde. Förhoppningen var att skapa en trivsam och behaglig dialog med
respondenterna. Detta är enligt Kvale (1997) och Ely (1993) viktiga förutsättningar för en bra
genomförd intervju.

Utifrån litteraturen, som utgör den teoretiska utgångspunkten, utformades huvudkategorier till
intervjun. Den litteratur som främst har använts är Dysthe (2003), Bråten (1998),
Lindström/Pennlert (2004) samt Gardner (2002).

Lindstöm/Pennlert (2004) har delat upp metoderna för undervisning i fyra områden:
- Förmedlande/förklarande metoder
- Interaktiva metoder
- Undersökande/Problembaserade metoder
- Gestaltande metoder
Dessa kategorier ligger som grund för metoddelen i intervjun. I teoriavsnittet (se 4.2
Undervisningsmetoder) kommer de metoder som valts och vad de innehåller att förklaras mer
ingående.
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Tanken med studiens empiriska del var att få en spridning bland lärarna gällande vilka
årskurser de undervisar i. Detta för att även kunna avgöra om det fanns några skillnader i den
pedagogiska synen mellan lärarna i årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9. För att undvika lokala
influenser intervjuades även lärare som var verksamma utanför Umeå kommun.
Valet av intervjupersoner försvårades emellertid p.g.a. att tiden för studien sammanföll med
lärarnas pågående utvecklingssamtal. Några av lärarna kände att tiden inte räckte till och
avböjde till att delta i studien. Ambitionen var att intervjua tre lärare från respektive ”stadie”.
När intervjuerna var genomförda fanns dock ett bortfall. En av lärarna som skulle intervjuas
dök aldrig upp. I efterhand framkom att hon hade blivit sjukskriven.

3.1 Intervjupersonerna

Studien bygger sammanlagt på åtta lärares syn på undervisning och lärande. Inför
intervjustudien tillfrågades tolv lärare. Av dessa tolv kunde åtta delta i studien. De som
avböjde att delta ansåg sig bl.a. inte ha tid p.g.a. pågående utvecklingssamtal. En av de
planerade intervjuerna gick inte att genomföra eftersom läraren inte kom till det avtalade
mötet. De lärare som kontaktades är sådana som vi under utbildningen kommit i kontakt med
samt själva känner från tidigare skolgång.

Lärarna har följande tjänster:
- Två klasslärare från årskurserna 1-3
- Tre klasslärare från årskurserna 4-6
- Tre ämneslärare från årskurserna 7-9

Lärarna hade i snitt jobbat ca 15 år och urvalet är jämnt fördelat mellan könen. Detta är dock
inte något som har behandlats i resultatet.

3.2 Procedur

Före intervjuerna genomfördes en provintervju med en lärare. Detta för att öva på utförandet
och göra eventuella förbättringar av intervjufrågorna. Av den framkom att frågorna var
genomförbara och inga större justeringar behövde göras, något även provintervjuns
respondent ansåg.

Samtliga lärare kontaktades först via telefon eller besök för att avtala tid för intervju. De
informerades om intervjuns syfte och tillvägagångssätt. I början av varje intervjutillfälle
informerades respondenten återigen om intervjus syfte och innehåll för att undvika eventuella
missförstånd.

Intervjufrågorna utformades på ett sätt vilket innebar att dess utgångspunkter var öppna, det
vill säga att respondenten var tvungen att redogöra om frågeställningarna istället för att enbart
svara ja eller nej. Att respondenten berättar utifrån öppet ställda frågor möjliggör enligt Ely
(1993) chansen att förstå deras situation med allt större klarhet. Dessa riktlinjer kan även ses i
Kvale (1997).  Intervjuformuläret behandlade olika teman (se bilaga 1) och inleddes med att
respondenterna kort fick berätta om deras bakgrund och vision av läraryrket. Därefter
övergick intervjun till frågor om deras undervisning och hur de lägger upp den. Intervjuernas
längd varierade och den genomsnittliga längden var 45 minuter. Alla intervjuerna utfördes
under en vecka i november månad.
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Samtliga intervjuer dokumenterades vid intervjutillfället, både skriftligt och med hjälp av
bandspelare. Detta för att viktig information inte skulle förbigås då intervjuerna sedan skulle
renskrivas. Det faktum att vi är två som genomfört denna studie upplevs som en fördel snarare
än en nackdel. Den ene kunde koncentrera sig på intervjuerna medan den andre förde
anteckningar och kom med eventuella förtydliganden. En annan fördel var att respons har
kunnat ges till varandra direkt efter intervjutillfällena. Respons som har dragits nytta av vid
nästa intervjutillfälle för att kunna få ännu tydligare svar och för att utveckla intervjutekniken.

Intervjuerna transformerades och sammanfattades, fråga för fråga. När detta var gjort
kategoriserades svaren efter likheter och skillnader. Dessa kategorier utgjorde slutligen
rubrikerna till resultatet.

4. Tidigare forskning

I litteraturen som berör skola och undervisning beskrivs ett antal centrala linjer som har
påverkat den svenska grundskolan.

Johansson skriver i sin avhandling att sedan slutet av nittonhundraåttiotalet har begreppet
inlärning ersatts av begreppet lärande. Begreppen är snarlika, men innebörden är inte
densamma och bör inte likställas (Johansson, 1999). Han har gett följande definition av
begreppen:

Inlärning - Syftas vanligtvis en undervisningssituation i traditionell mening, det vill säga att
det finns en lärare och en eller flera elever där kunskapen överförs från läraren till eleven.
Lärande – Syftar till att skapa en god lärandemiljö där lärande sker oberoende av plats och
tid. Eleven får själv hitta vägen till kunskap, lärarens roll är mer handledande och
uppmuntrande.

I statens offentliga utredning, Skola för bildning, kan den utveckling som Johansson nämner
även följas. I de läroplaner som skolan har haft genom åren framkommer att olika
pedagogiska teorier har präglat skolan. Under 60- och 70-talet var behaviorismen1

framstående inom den pedagogiska forskningen. Detta avspeglade sig i skolans styrdokument
under denna tid och inlärning ansågs vara detsamma som utveckling. Undervisningen delades
upp i mindre delmål som sedan förstärktes. Prov för att mäta elevernas kunskaper var vanligt
förekommande under denna tid. Om det pedagogiska tänkandet under 60-talet influerades av
behaviorismen fick Piagets tankar om de inre processerna stor genomslagskraft under 70-talet.
Det var elevernas eget tänkande som skulle leda till lärande (Utbildningsdepartementet,
1992).

Piagets teori om elevernas förmåga att dra egna slutsatser av ett stoff kom att dominera
undervisningen under 80-talet. Som ett resultat av samspelet mellan handlingar och
omgivningen genomgår människor en utveckling i sättet att tänka. Denna strukturerade
utveckling bestämmer vad som är möjligt att begripa och hantera. För att kunna ta till sig
kunskapen som slutsatserna gav ansåg dock Piaget att eleverna var tvungna att ha uppnått en

                                                  
1 Behaviorism enligt Skinner innebär att undervisningen delas upp i mindre delmål. Delmålen lärs in var för sig
och sätts sedan ihop till en helhet. För att uppnå önskat resultat förstärks varje uppnått delmål och slutligen även
helheten. Skinner lägger huvudvikten på sambandet mellan stimuli och reaktioner och i synnerhet på betydelsen
av förstärkning (Jerlang, 1999).
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viss mognadsnivå. Elevernas eget tänkande skulle leda till ny kunskap
(Utbildningsdepartementet, 1992).

Säljö beskriver Piagets idéer och dess influenser i skolan enligt följande:

Det språkbruk – den metaforik som här lanserades handlade om hur barn skulle tillåtas vara aktiva, upptäcka
saker på egen hand, arbeta laborativt och styras av sin egen nyfikenhet, man skulle förstå och inte bara lära
utantill. Vuxenintervention i barns aktiviteter och traditionell undervisning sågs som störande element som
motverkar barnets spontana aktiviteter och självständiga utveckling. Verbala abstraktioner – som den
traditionella undervisningen antogs företräda – sattes emot vad som beskrevs som konkret och självstyrd
verksamhet där barnet på egen hand utforskade världen (Säljö, 2000, s.58).

Inför skapandet av Lpo94 blev antagandet om att inlärningen kan påverka utvecklingen
aktuellt, tankar hämtade främst från Vygotskij (Utbildningsdepartementet, 1992). Dysthe
skriver att till skillnad från Piaget anser Vygotskij att barn behöver få förklarat vissa begrepp
för att kunna gå vidare i utvecklingen. Detta är tankar som ligger till grund för den
sociokulturella teorin. Teorin bygger på att varje elev har en ”utvecklingszon” – det barnet
klarar med hjälp idag klarar hon själv imorgon. Interaktionen mellan vuxna och barn är
drivkraften i utvecklingen och kunskapen överförs med hjälp av språket (Dysthe, 2001).
Nedan kommer den sociokulturella teorin att beskrivas mer utförligt.

4.1 Sociokulturell teori

En av de mest inflytelserika forskarna inom den sociokulturella teorin är Lev Vygotskij.
Vygotskij framhävde att den sociala aspekten på mänsklig erfarenhet och mellanmänsklig
kommunikation gör att individen kan tillägna sig och införliva det enorma förrådet av andras
upplevelser (Bråten,1998).

Den sociokulturella teorin bygger på en konstruktivistisk2 syn på lärande. Den lägger vikten
vid att kunskap konstrueras via samarbete i ett sammanhang och inte primärt genom
individuella processer. Interaktion och samarbete betraktas som helt avgörande för lärande,
inte bara som ett inslag i lärandemiljön. Att eleverna deltar i ett socialt samspel där lärande
äger rum är därför väsentliga delar (Dysthe, 2003).

Dysthe har delat upp den sociokulturella teorin i sex punkter som nedan förklaras.

Lärande är situerat
Dysthe menar att lärande pågår överallt och alltid, det sker i ett sammanhang. Lärande sker
inte bara i skolan, därför bör eleverna förberedas för ett livslångt lärande genom aktiviteter
som främjar problemlösning och tänkande som har betydelse även utanför skolan. Skolan bör
sträva efter att skapa lärandemiljöer som så mycket som möjligt liknar livet utanför skolan.

                                                  
2 Konstruktivism är ett samlingsnamn för idén att människan gör sina erfarenheter begripliga utifrån tolkning och
meningsskapande. Människan bygger om sin kunskap och sina tidigare erfarenheter i kontakt med andra, d.v.s.
att kunskap och tidigare erfarenheter omstruktureras och omvandlas till ny kunskap (Sellbjer, 2002).
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Lärande är i huvudsakligen socialt
Vidare menar hon att interaktion med andra är i läromiljön avgörande både för vad som
eleverna lär sig och hur. Individen deltar i många olika diskurssamhällen och klassrummet är
bara ett av dem. Lärare och skolkamrater har en avgörande uppgift i att ge stimulans och
uppmuntran till varandra i deras konstruktion av kunskap. Läraren och skolan har som uppgift
att utrusta dem med begrepp och kompetensen att använda dessa i olika sammanhang.

Lärande är distribuerat
Enligt Dysthe främjas lärande av varandras förkunskaper och färdigheter. Vi är alla skickliga
på olika saker, därför är alla gruppmedlemmars egenskaper nödvändiga för att nå en
helhetsförståelse. Genom att ta vara på varandras kunskaper och erfarenheter bildas ny
kunskap.

Lärande är medierat
Olika verktyg och redskap används för att nå lärande, menar Dysthe. Redskap och verktyg
betyder i ett sociokulturellt läroperspektiv de intellektuella och praktiska resurser som vi har
tillgång till och använder för att förstå omvärlden och för att handla i olika situationer.
Exempel på medierande redskap är böcker, film och datorer, men det viktigaste medierande
redskapet för människan är ändå språk och kommunikation.

Språket är grundläggande i läroprocesserna
Kommunikation är för Dysthe en förutsättning för att nå lärande ur ett sociokulturellt
perspektiv.

Att lära sig kommunicera är att bli sociokulturell; det ger oss tillgång till en kulturell mångfald som hela tiden
utvidgas, från den innersta familjecirkeln till det talrika och skilda kontexter vi efterhand tar del av och ingår i.
Inom vart och ett av dessa delvis mycket olika diskurssamhällen lär vi oss att använda språket för att påverka
andra eller att få dem att handla och genom kommunikation formar vi både oss själva och andra (Dysthe, 2003,
s. 48).

Varje språklig framställning innehåller värderingar och placerar människan i en kulturell och
historisk tradition. Varje ord vi använder innehåller värderingar som vi har fått med oss från
vår uppväxt.

Lärande som deltagande i en praxisgemenskap
Dysthe anser att vi lär oss genom handlingsgemenskap, genom att delta som handlande
människor tillsammans med andra. Det vi klarar med hjälp av andra idag klarar vi själva
imorgon. När lärande sker genom deltagande betyder det att lärande främjas genom att
deltagarna har olika kunskaper och färdigheter.

4.2 Undervisningsmetoder

Lärare och elever kan arbeta med ett innehåll på många olika sätt, undervisning och lärande
kan ske i många olika former. I Lindström/Pennlert (2004) och Björklund (1982) går det att
läsa hur olika undervisningsmetoder påverkar elevers lust och möjligheter att lära. Björklund
(1982) menar att metoderna skiljer sig åt i flera avseenden och att en kombination av
metoderna är att föredra. Vidare säger han att det finns flera faktorer som läraren måste ta
hänsyn till. Tid, mål, innehåll och deltagargrupp är faktorer som påverkar metodens utgång.
Flera metoder är enligt Lindström/Pennlert (2004) ofta integrerade i olika
undervisningssituationer och en av lärarnas uppgift är att lära eleverna att arbeta med olika
metoder. De menar på att variation generellt gynnar elevers lärande och att samma mål och
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innehåll kan bearbetas med olika metoder. Nedan redogörs grunddragen ur
Lindström/Pennlerts indelning av undervisningsmetoderna som främst berör interaktion,
samarbete och kommunikation.

Interaktiva metoder
Lindstöm/Pennlert menar att undervisning genom interaktiva metoder handlar om möten
mellan lärare och elever kring ett innehåll. Lärare har som uppgift att med hjälp av
undervisning tydliggöra detta innehåll för eleverna. Vid undervisningen kommunicerar
läraren och eleverna tillsammans. Genom samtal och frågor stimuleras elevernas tänkande
kring undervisningen och dess innehåll. Kunskap växer ofta fram när människor utbyter
tankar, känslor, frågor och åsikter. Många gånger är dessa utbyten spontana, men
undervisning kan ske om läraren planerar samtal i olika former. Individuella samtal, samtal i
grupp eller samtal i helklass är många gånger utvecklande för eleverna om de får prova att
resonera kring olika frågor. Att träna på och kunna formulera bra frågor är viktigt både för
eleverna och för läraren - som man frågar får man svar.

Förmedlande/förklarande metoder
Syftet med metoden skriver Lindström/Pennlert är att det innehåll som eleverna ska bearbeta
ska förmedlas till dem på något sätt. Lärarna har som huvudansvar att hitta lämpliga metoder
för detta, även om det kan ske i samråd med eleverna. Läraren ska dessutom berätta och
förklara för eleverna hur arbetet ska genomföras. Enligt dem kan innehållet som eleverna ska
bearbeta finnas i skrivna texter eller på en datorskärm. Informationen kan även förmedlas och
förtydligas genom film, bilder, berättelser eller musik. Det kan även behövas att läraren eller
andra kunniga personer ger eleverna översikter av innehållet eller lyfter fram de delar som
behöver belysas och förklaras.

Undersökande/problembaserade metoder
Med denna metod är syftet enligt Lindström/Pennlert att undervisningsinnehållet ska väcka
frågor och funderingar hos eleverna. Läraren hjälper eleverna att precisera frågorna och kan
sedan ställa följdfrågor. Tillsammans med eleverna organiseras därefter ett arbete utifrån de
frågor som kommit upp. Metoden går ut på att det är elevernas egna behov, frågor och
funderingar kring ett valt område som styr inlärningen. Eleverna söker själva svar på sina
frågor, enskilt eller i grupp, medan läraren handleder.

Gestaltande metoder
Genom gestaltningar anser de att eleverna tränar sin kreativitet och utvecklar sina sinnen som
har med upplevelse, känsla, identitet och empati att göra. Elevens kreativa skapande är en
viktig del i kunskapssökandet och borde kunna vara en integrerad del i de flesta ämnen.
Gestaltande undervisning kan ge kunskapen ytterligare liv, djup och mening.

Exempel på gestaltande metoder är:
- Lek
- Drama
- Forumspel
- Musikskapande
- Bildskapande
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5. Resultat

5.1 Intervjugruppen

Intervjugruppen bestod av fyra manliga och fyra kvinnliga lärare. Två lärare i årskurserna 1-3,
tre lärare i årskurserna 4-6 och tre lärare i årskurserna 7-9. Av dessa åtta lärare hade fyra
jobbat mer än tio år medan de andra fyra hade jobbat mindre än tio år. Alla tycker att de har
valt ett intressant yrke. De skulle alla vilja vidareutveckla sig genom utbildningar och kurser,
men nämner att tiden inte räcker till och att skolans ekonomi är ett hinder. Nedan kommer de
åtta lärarna att kort beskrivas. För att skydda deras riktiga identitet gavs lärarna fiktiva namn.
Dessa är: Lisa, Anna, Roger, Malin, Sofie, Anders, Per och Göran.

Den första respondenten heter Lisa och är klasslärare i en förstaklass. Hon har jobbat som
lärare i elva år och undervisar i alla ämnen utom slöjd. Lisa har alltid velat bli lärare och trivs
jättebra med sitt yrke, men tillägger att trivseln är beroende på barngruppen och hur den
fungerar. Trivsel är olika från dag till dag, mycket beroende på hur elevgruppen fungerar.
Hon tycker att läraryrket har många fördelar, men anser att möjligheterna att utvecklas genom
vidareutbildningar är dåliga beroende på den ekonomiska situation skolan befinner sig i. Lisa
menar dock att hon ständigt utvecklas genom de dagliga diskussionerna med kollegorna i sitt
lärarlag.

Även Anna är klasslärare i en förstaklass. Hon har jobbat som lärare i sju år och undervisar i
alla ämnen utom slöjd och idrott. Anna trivs jättebra med yrket, framförallt arbetet med
eleverna tycker hon är extra givande. Hon tycker att hon utvecklas varje dag och skulle gärna
gå några kurser, men upplever att tiden inte är tillräcklig. Det finns en del kurser som vi kan
söka, men tiden räcker sällan till.

Roger jobbar som klasslärare i en femteklass. Han har jobbat som lärare i 33 år och undervisar
i alla ämnen utom slöjd. Även han upplever att han trivs väldigt bra, men menar att han inte
skulle jobba om han inte fick någon lön. Roger tycker att han ständigt utvecklas genom att
reflektera över sin undervisning, men mer tid till detta vore önskvärt. Han ser skolans dåliga
ekonomi som ett hinder för att få vidareutbildning i den utsträckning han skulle vilja. Roger
menar att han har varit med länge och hört allt som sägs på dem. De konferenser och
utbildningar som jag erbjuds är ofta billiga och ger mig sällan något.

Malin jobbar som klasslärare i en fjärdeklass. Hon har jobbat som lärare i 15 år och
undervisar i alla ämnen utom idrott, musik och slöjd. Malin brinner för läraryrket, men känner
att det periodvis kan bli för mycket, tiden räcker inte till. Hon tycker att hon får alldeles för
lite vidareutbildningar beroende på ekonomin och att den tid som avsätts för reflektion är för
liten. Att hon inte får tid till reflektion anser hon vara en organisationsfråga, både från hennes
egen sida, men även från rektorernas. Det finns tid till reflektion, men det är en
organisationsfråga. Både vi som lärare och rektorer är dåliga på att avsätta tid för reflektion.
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Sofie jobbar som klasslärare i en fjärdeklass. Hon har jobbat som lärare i fyra år, innan har
hon även jobbat som förskolelärare. Sofie undervisar i alla ämnen utom idrott och de estetiska
ämnena. Hon har alltid velat bli lärare och ser yrket som sin livsuppgift. Sofie känner att hon
utvecklas varje dag genom att hon ständigt måste utveckla sin undervisning för att tillgodose
de behov av utveckling eleverna har och för att kunna svara på deras frågor. Jag känner att
jag utvecklas varje dag genom att jag måste finna lösningar på de utmaningar eleverna ger
mig. Hon skulle vilja gå fler utbildningar men skolans ekonomi sätter stopp för det.

Anders är verksam i årskurserna 7-9 där han undervisar i ämnena matematik, NO, data och
teknik. Han har jobbat i 40 år. Pedagogik har alltid varit ett stort intresse och läraryrket
betyder väldigt mycket för honom. Pedagogik har alltid varit en hobby för mig, det är något
jag praktiserade redan som barn. Han önskar att det fanns större möjligheter att
vidareutbildas inom yrket men ekonomin tillåter inte det. All vidareutbildning har han skaffat
sig genom att studera litteratur och genom att delta i kurser han bekostat själv.

Per har jobbat i fyra år och undervisar i idrott och engelska, årskurs 7-9. Han tycker att
läraryrket är stimulerande både för att det är roligt att lära ut och att själv lära sig saker. Per
tycker dock att det är dåligt med vidareutbildningar inom yrket. Han anser att skolans dåliga
ekonomi i mycket liten utsträckning tillåter vidareutbildning. Mycket ligger på eget ansvar om
man vill utvecklas.

Göran är även han lärare i årskurserna 7-9 och han undervisar i ämnena engelska och svenska.
Han har jobbat som lärare i sju år och tycker att han har ett väldigt intressant yrke. Han tycker
framförallt att det är roligt att följa elevernas utveckling och få chansen att påverka och fostra
eleverna såväl socialt som kunskapsmässigt. Han tycker att möjligheten till vidareutbildning
är liten då skolans ekonomi är svag. En annan nackdel med yrket, enligt Göran, är de få
karriärmöjligheterna. Yrket erbjuder få karriärmöjligheter, du är lärare punkt slut.

5.2 Vision av skolan och yrket

Läraryrket – en kärlekshandling (Anders).
De lärare som intervjuades strävade alla efter att få en god relation till eleverna. Lärarna vill
skapa en miljö där alla kan känna att de trivs och respekterar varandra. Eleverna ska kunna
fråga läraren om vad som helst utan att vara ängsliga. Att gruppen fungerar samt att eleverna
vet vem som är ledaren är en förutsättning för att lärande ska kunna ske.

Gruppstorleken ansåg lärarna kunde vara mindre, detta för att kunna tillgodose varje elevs
behov och kunna ge dem den uppmärksamhet de behöver. En annan fördel med att ha mindre
grupper är att läraren kan avsätta mer undervisningstid för varje elev. Majoriteten av lärarna
nämnde även att skolan mer och mer har övergått till att vara en fostransinstitution istället för
att vara en verksamhet där eleverna förbereds kunskapsmässigt för framtiden. De ansåg att
större delen av fostransansvaret borde ligga hos föräldrarna istället för hos skolan. Det
optimala vore om vi lärare skulle slippa den sociala fostran och istället få koncentrera oss på
undervisningen (Per).

Lärarna vill se hela organisationen som ett stort lag där rektorer, lärare och övrig personal
strävar mot gemensamma mål. Lärarna upplever inte att verkligheten alltid är sådan. De
känner sig motarbetade ibland då stor del av personalen bara tänker på sin egen situation.
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De flesta lärarna som intervjuades ansåg att deras vision inte var möjlig att genomföra. Skolan
har en snäv budget att röra sig med och rektorerna måste se till att den hålls. Detta leder ofta
till att personalen känner sig motarbetade och att skolans ekonomiska resurser är ett hinder för
lärarna när de vill förverkliga sina idéer. Malin t.ex. beskriver situationen enligt följande: Jag
känner mig många gånger otillräcklig beroende på både ekonomiska och organisatoriska
brister.

Två av lärarna såg dock positivt på sin situation. De tyckte sig ha lagom stora grupper,
motiverade elever och uppmuntrande rektorer som försöker tillgodose personalens behov. Jag
har en bra och uppmuntrande rektor som ger mig möjlighet att testa mina idéer och arbeta i
harmoni (Lisa).

5.3 Syn på lärande och undervisning

Alla lärarna betonade vikten av att få en fungerande grupp innan någon form av undervisning
påbörjas. De ansåg att det är viktigt att skapa ett bra klimat i klassen, både mellan läraren och
eleverna och inom elevgruppen. Lärarna såg elevernas skolgång som en utveckling. De lärare
som undervisar i grundskolans tidigare år ansåg sig ha en mer förmedlande roll och att
eleverna ofta blir mottagare. Eleverna är i början mottagare sedan när de blir kunnigare lär
de sig att hitta egna vägar till kunskap (Roger). Eleverna behöver grundkunskaper som läsa,
skriva, tala och räkna innan de kan gå vidare och ta eget ansvar för sitt lärande. Dessa
grundkunskaper ansåg lärarna vara svårt för eleverna själva att finna. Lärarna som undervisar
i grundskolans senare år ansåg sig ha en mer handledande roll. De ger eleverna ramar för
arbetet, men eleverna väljer själva arbetsmetod och vägar att nå målen. Jag som lärare ska
göra lite och eleverna ska göra mycket (Per).

Utifrån Lindström/Pennlerts indelning av undervisningsmetoder frågade vi om någon av
metoderna gav bättre eller sämre resultat? Alla var överens om att variation är den bästa
metoden eftersom att alla elever lär sig på olika sätt. Att kunna variera sin undervisning och
låta eleverna göra något som bryter mot det vanliga mönstret ansåg lärarna vara en avgörande
faktor för att väcka elevernas lust att lära. Jag märker skillnad på olika metoder, särskilt
roliga är de metoder som är nya för eleverna (Anna).

Alla lärarna vill att eleverna tränas att använda olika metoder. Målet är att ge eleverna
möjlighet att fritt kunna välja från ett ”smörgåsbord” med metoder för att hitta den metod som
passar just dem. Det finns ingen metod som är överlägsen en annan. En metod behöver inte
utesluta en annan (Roger). En annan faktor som också påverkar eleverna och deras lust var
ämnet, alla eleverna har något favoritämne. Under dessa lektioner har arbetsmetoden mindre
betydelse för eleverna, intresset för ämnet är deras drivkraft.

5.4 Kunskaper som skolan bör sträva efter

Alla ansåg att de viktigaste kunskaperna som skolan ska lära eleverna är grundkunskaperna
(läsa, tala, skriva och räkna). Sunda värderingar och redskap för att kunna gå vidare i
utbildningssystemet ansågs också vara viktiga. Även om lärarna ansåg att fostransansvaret bör
ligga hos föräldrarna kände de att fostran till goda samhällsmedborgare var en stor del av
skolans uppgift.
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Det övergripande målet med undervisningen är att eleverna ska nå lärande och slutligen
kunskap. De hade svårt att precisera vad kunskap innebär för dem, men nämnde allt från
praktiska färdigheter till teoretiska fakta. Undervisningen bör enligt dem sträva efter att
eleverna får såväl fakta, förståelse, förtrogenheter och färdigheter. Eleverna behöver
grundläggande baskunskaper samt förstå sig själva, omvärlden och deras roll i den (Malin).

5.5 Undervisningsmetoder

Avgörande för lärarna då de ska välja arbetsmetod var uteslutande vilken metod de ansåg
passa elevgruppen samt vad de ville uppnå med sin undervisning. De ansåg att alla elever har
olika behov för att nå lärande. Läraren känner oftast sina elever och vet vilka dessa behov är,
de vet att vissa behöver mer struktur medan andra behöver och klarar mer friare
arbetsmetoder.

För att ta reda på hur ofta de olika undervisningsmetoderna förekom i deras undervisning
uppmanades respondenterna uppskatta frekvensen enligt följande alternativ: Flera
gånger/vecka, en gång/vecka, en gång/månad eller aldrig.

Tabell 1. Antal lärarresponser fördelade på olika undervisningsmetoder 3

Lärare Flera gånger/vecka En gång/vecka En gång/månad Aldrig

Lisa
Anna
Roger
Malin
Sofie
Anders
Per
Göran

G, I, FF
G, I, FF
I, FF
G, FF
G, I, FF
I, FF
I, FF
I, FF

P
G, P
I

P

P

P
P

G, P
G, P

G

Ur detta kan vi urskilja att förmedlande/förklarande- och interaktiva metoder är vanligast
förekommande. Fem av lärarna använder gestaltande metoder veckovis. De tre som använde
gestaltande metoder minst var lärarna i grundskolans senare år.  Problembaserat lärande
(PBL) är de metod som lärarna använder minst. Fem av åtta lärare använder metoden endast
månadsvis.

Lärarna uppgav att de dagligen samtalade med elevgruppen. Interaktiva metoder ansågs vara
en metod som kunde tillämpas i alla ämnen. Syftet med metoden var för lärarna att eleverna
ska träna på det sociala samspelet - att lyssna, samarbeta och respektera varandras åsikter.
Målet med interaktiva metoder är mycket en social fostran. Att kunna samarbeta, vänta på sin
tur och lyssna (Malin). En av lärarna uttryckte dock:

                                                  
3Interaktiva metoder = I

 Förmedlande/förklarande metoder = FF

 PBL metoder = P

 Gestaltande metoder = G
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Interaktion med andra har jag upptäckt mer och mer som en bra metod, särskilt i matte. Att sitta själv med ett tal
kan ju fungera för någon, men de lär sig oerhört mycket när de sitter i grupp och pratar och har
gruppdiskussioner (Anna).
Vid intervjuerna framkom att förmedlande/förklarande metoder ansågs vara den mest
lämpade metoden för att eleverna ska lära sig fakta, ett tillvägagångssätt som användes i alla
ämnen. Anna uttryckte sig på följande sätt då hon fick frågan om vilken metod som eleverna
lär sig bäst genom: Att jag som lärare står och förmedlar, det är nästan så att jag skulle sätta
det sist, men eleverna måste ju även få fakta.

Alla lärarna ansåg att PBL var en mycket bra och intressant metod där eleverna får träna sin
kreativitet och undervisningen blir väldigt verklighetsrelaterad. Eleverna lär sig bäst då de
undrar över något och sedan får söka svaret på detta (Sofie). Ingen av lärarna kände sig dock
säkra på metoden eftersom de ansåg sig sakna utbildning och riktlinjer för hur de skulle ta sig
an metoden. Göran uttryckte sig på följande sätt: Vi är ålagda att införa PBL i
undervisningen, tyvärr saknar vi riktlinjer för hur vi ska gå tillväga. De gånger lärarna
använde PBL var under matematikundervisningen. De tyckte då att matematiska
problemlösningar var naturliga inslag. De lärare som inte undervisade i matematik kände att
metoden var ännu svårare att genomföra.

Syftet med de gestaltande metoderna var snarlika de interaktiva metoderna. Lärarna ville att
eleverna skulle få en chans att synas, respektera varandra, lita på sin förmåga, men framförallt
att eleverna skulle våga. Jag vill att eleverna ska känna trygghet och våga lita på sin förmåga
(Göran).

En återkommande kommentar om de gestaltande metoderna var att de många gånger lockade
fram lusten till att lära hos eleverna. Många elever tycker att det är roligt när de får använda
hela kroppen istället för att bara sitta stilla vid bänken. Det är en arbetsmetod som bryter från
det vanliga. Vanligast förekommande var metoden då lärarna undervisade i svenska, engelska
och SO.

5.6 För- och nackdelar med respektive metod

Lärarna ansåg att det finns många för- och nackdelar med respektive metod.
Förmedlande/förklarande metoder tycker lärarna gör det lättare att kontrollera elevgruppen
och vad de ska lära sig. Eleverna kan rutinerna och vet vad som förväntas av dem, det läraren
förmedlar är vad de sedan ska kunna. Nackdelarna är att lektionerna kan bli långtråkiga,
eleverna slutar lyssna och missuppfattar det läraren förmedlar. Nackdelen med den
förmedlande/förklarande metoden är att det är svårt att uppfatta om eleverna verkligen har
lärt sig något (Lisa).

Interaktiva-, PBL- och gestaltande metoder kategoriserade lärarna som friare arbetsmetoder.
Anledningen till detta var att metoderna kräver mer av eleverna, de är mindre styrda av
läraren och större ansvar ligger på eleverna själva att nå lärande. Fördelarna med de friare
arbetsmetoderna angav lärarna vara att eleverna får ta större ansvar, de är aktiva och därmed
ökar ofta motivationen. Nackdelarna med friare metoder ansåg lärarna vara att det kräver
mycket inskolning innan det fungerar. Lärarna uppgav även att det kan vara svårt att
säkerställa att lärande verkligen sker samt att det kan vara svårt att hinna med att tillgodose
alla elevers behov av handledning. Eleverna kan dessutom vara utspridda över hela skolan
vilket gör det ännu svårare att hinna med. Eleverna måste ta uppgiften på allvar, de behöver
en inre drivkraft och själva föra arbetet framåt. Elever som saknar motivation kan lätt glida
igenom lektionen utan att lära sig något (Sofie).
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5.7 Sammanfattning

Innan någon form av undervisning kan bedrivas vill lärarna skapa en bra fungerande grupp
med goda relationer. Detta anser de vara viktiga förutsättningar för att kunna nå lärande.
Mycket av tiden går åt till att tillrättavisa eleverna, tid som lärarna hellre skulle vilja använda
till undervisning. De flesta av lärarna skulle vilja ha mer resurser och av skolan betalda
utbildningar. De uttryckte även en önskan om mindre grupper och därmed få mer tid för varje
elev. Sex av lärarna ansåg att det idag tyvärr inte finns möjligheter till detta då de ekonomiska
resurserna varken tillåter vidareutbildning av befintlig personal eller nyanställningar. Skolan
som organisation borde sträva mer efter att bli ett stort lag med gemensamma mål – att kunna
erbjuda eleverna den bästa möjliga utbildningen. Två av lärarna var emellertid nöjda med sin
situation.

Undervisningens övergripande mål är att erbjuda eleverna baskunskaper och fostra dem till
goda samhällsmedborgare. Lärarna ser dock helst att föräldrarna tar ett större fostransansvar.
För att nå lärande anser lärarna att variation är den bästa metoden. De vill att eleverna ska
erbjudas en mängd olika arbetsmetoder för att de slutligen ska hitta den metod som passar
dem. Lärarna ser elevernas skolgång som en utveckling. Undervisningen ansågs gå från att
vara lärarstyrd, till att ju äldre och mer erfarna eleverna blir, förväntas de själva ta ett större
ansvar för att nå lärande.

Gruppen och syftet med lektionen är det som avgör metodvalet gällande undervisningen.
Förmedlande/förklarande- och interaktiva metoder är de vanligast förekommande, men syftet
med metoderna skiljer sig dock.

6. Diskussion

Det finns saker som hade kunnat göras på ett annat sätt för att öka tillförlitligheten i arbetet.
Skrivet material om de olika undervisningsmetoderna och forskning om den sociokulturella
teorin finns. Tidigare forskning som undersöker i hur stor utsträckning de olika
undervisningsmetoderna förekommer och om lärande genom socialt samspel sker i skolan har
dock varit svårt att hitta.

Att tiden för intervjuerna sammanföll med lärarnas utvecklingssamtal samt att ämnet kan
upplevas känsligt för lärarna kan ha varit faktorer som gjort att lärarna inte har velat ställa upp
som respondenter. Vi har fått känslan av att vissa av lärarna har upplevt sig granskade och
därför gett oss den information de tror att vi var ute efter, förmedling = ”något fult”. Ett
talande exempel på detta är Annas citat: Att jag som lärare står och förmedlar, det är nästan
så att jag skulle sätta det sist, men eleverna måste ju även få fakta. Vi upplever att lärarna
anser att förmedlande/förklarande metoder är bra, men de vill inte erkänna det. Därför hade
det även varit av intresse att intervjua lärarnas elever och göra observationer under en längre
tid. Detta för att utesluta risken att lärarna ger en förskönad bild av sin undervisning. Att
samla in fakta och undersöka med hjälp av flera metoder, triangulering, är enligt Kvale (1997)
och Ely (1993) ett sätt att öka tillförlitligheten i en studie.

Under genomförandet av intervjuerna upplevde vi att flera av lärarna sa sig använda de olika
metoderna, men att lärarna inte alltid var införstådda i respektive metod och dess innebörd.
Det visade sig att de bara använde vissa utvalda delar, detta gäller framförallt PBL. Detta hade
kanske kunnat undvikas om frågan om de olika metoderna hade presenterats på ett bättre sätt.
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Lärarna hade först kunnat få berätta mer ingående vad de olika metoderna innebar för dem,
innan frågor ställdes om hur ofta metoderna tillämpades.

Med tiden blev intervjutekniken bättre och vi insåg vilka frågor som behövde utvecklas. De
frågor som var mer relevanta uppmanades våra respondenter att utveckla vidare. Detta var
faktorer som gjorde att intervjuerna inte blev exakt likadana, men understrykas bör att tanken
med studien var att få en överblick och utifrån det bilda en uppfattning.

6.1 Slutsats

Utifrån vår intervjustudie ser vi en tendens att förmedlande/förklarande metoder dominerar
undervisningen. Samspelet mellan eleverna och utnyttjandet av deras resurser förekommer ute
i skolorna, men syftet är emellertid inte att eleverna huvudsakligen ska delge varandra sina
kunskaper och nå lärande utan att träna det sociala samspelet, samarbete och stärka grupperna.
Samtal och diskussioner förekommer dagligen i klassrummen, men dialogen sker sällan
mellan eleverna utan oftast mellan läraren och gruppen.

6.2 Lärarnas vision kontra verkligheten

Ett mönster har kunnat urskiljas gällande synen på undervisning hos lärarna. I början av
skolgången är undervisningen väldigt styrd. Eleverna ska lära sig grundkunskaperna och
läraren tar ansvaret över undervisningen/arbetsmetoderna. Eleverna tränas i att ta eget ansvar
för att nå lärande. Målet för lärarna är sedan att eleverna tränas i att använda olika metoder.
Detta för att ge eleverna möjligheten att fritt kunna välja från ett ”smörgåsbord” med metoder
för att hitta den metod som passar just dem. Senare ju äldre och mer erfarna eleverna blir
förväntas de kunna ta ansvar och egna beslut. De ska ha större kunskap om vilka
arbetsmetoder och redskap som behövs för att nå lärande på egen hand.

Utifrån intervjuerna kan tolkas att inte bara elevernas roll förändras under åren utan även
lärarna ansåg sig få en annan roll. I början är de mer kunskapsförmedlare och ju längre tiden
går tyder vi att deras roll övergår till att vara mer handledande.

Resultatet i tabell 1 (se s.11) motsäger dock detta resonemang. Det visar att de
förmedlande/förklarande metoderna är vanligast förekommande även hos de lärare som
undervisar i grundskolans senare år. Den uppfattning vi skapat oss är att respondenterna, även
de som undervisar i grundskolans senare år, anser att förmedlande/förklarande metoder är
överlägsen de andra när eleverna ska nå lärande. En tänkvärd åsikt uppkom dock genom
intervjuerna när en av lärarna berättade att hon hade upptäckt att eleverna lär sig oerhört
mycket genom att sitta i grupp och diskutera. Enligt henne är den interaktiva metoden särskilt
fördelaktig inom matematiken när eleverna får diskutera sig fram till lösningar. I nästa
andetag uttryckte hon däremot att den förmedlande metoden också behövs, för eleverna
behöver fakta också. En anledning till detta kan vara att en förmedlande undervisning gör det
lättare för lärarna att kontrollera elevgruppen, de vet att ämnets väsentliga delar behandlas och
förmedlas till eleverna. Med stöd av den sociokulturella teorin (se tidigare forskning s. 5)
ställer vi oss emellertid frågande till om elevernas kunskaper blir bestående eller om de bara
lär sig återge det läraren säger vid en förmedlande pedagogik?

De metoder lärarna kategoriserade som friare arbetsmetoder (Interaktiva, Problembaserade
och Gestaltande metoder) upplever vi används mer som ett komplement till de
förmedlande/förklarande metoderna, något som bryter mot det vanliga och lockar fram lusten
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hos eleverna. Problembaserat lärande t.ex., anser lärarna vara en bra metod, den utvecklar
elevernas kreativitet och lektionerna blir ofta verklighetsrelaterade. Lärarna känner sig dock
osäkra på hur de ska gå tillväga. De anser sig sakna kunskaper om och riktlinjer för metoden.
Som tabell 1 i resultatet (se s.11) visar, använder de sig av PBL relativt ofta trots att de känner
sig osäkra på metoden. Vi ställer oss dock frågande till detta resultat då det har framkommit
att lärarna endast använder vissa utvalda delar och då framförallt inom matematikämnet. Vet
de verkligen vad PBL innebär?

Problembaserat lärande anser vi är så mycket mer än bara logiskt ”rätt- och feltänkande” och
matematiska problemlösningar. För oss har problembaserat lärande syftet att utifrån ett av
läraren valt innehållsområde intressera eleverna och locka fram deras nyfikenhet. Elevernas
frågor och funderingar ska styra lärandet och tillsammans med läraren söker de kunskap (Se
även Lindström/Pennlert, 2004).

Vi anser likt Gardner (2002) att eleverna bör få träna alla sina intelligenser och att
undervisningen bör innehålla flera olika dimensioner där elevernas varierade kunskaper får
komma fram. För att uppnå detta och de mål Lpo94 har om att skolan ska sträva efter att
eleverna lär sig lyssna, diskutera, argumentera, använda sina kunskaper och prova olika
arbetsformer tror vi att en förändring är nödvändig. Vår uppfattning är att lärarna upplever sig
sakna utbildning om de friare metoderna för att kunna tillämpa dessa. Sannolikheten att
lärarna får vidareutbildning anser vi dock vara liten eftersom att skolans svaga ekonomi är ett
hinder för detta. Vidareutbildningar bekostade av skolan ser vi inte som den enda lösningen.
Om lärarna är intresserade av t.ex. PBL och vill använda metoden anser vi att det finns fler
sätt att inhämta kunskap än att gå vidareutbildningar. En vilja att förnya sig hos lärarna ser vi
som en nödvändighet för att nå de uppsatta målen och för att lärande genom socialt samspel
ska kunna ske. En skola där lärarna ser eleverna som resurser och inte bara som mottagare. Ett
resonemang som stärks genom Säljö (2000) och hans forskning som menar att
överföringsmetaforiken snarare är ett hinder än en lösning.
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Bilaga 1

Intervju

Bakgrund

- Hur länge har du jobbat som lärare?

- I vilka ämnen undervisar du?

- Vad betyder läraryrket för dig?

- Har du möjligheter att utvecklas inom ditt yrke?
(Konferenser, utbildningar, tid för reflektion, mm)

Vision av skolan och yrket

- Hur ser din vision av läraryrket ut?

- Finns det möjligheter att förverkliga denna vision?

Syn på lärande

- Vad har du för mål med undervisningen?
(Fakta, förståelse, förtrogenheter, färdigheter)

- Hur gör du för att uppnå målen?

- Vad är kunskap enligt dig?

- Vilka kunskaper tycker du att skolan skall lära ut?

- Hur anser du att barn/elever lär sig bäst?
Genom:

• Kunskapsöverföring/kunskapsförmedling
• Interaktion med andra
• Undersöka och lösa problem
• Gestaltning



Undervisningsmetoder

- Berätta hur du vanligen arbetar, vad gör du och vad gör eleverna?

- Hur organiseras undervisningen i din klass?
Hur ofta förekommer:

• Lek och rollspel Gestaltande metoder
• Estetiskt skapande

• Samtal och diskussioner Interaktiva metoder
• Grupparbete/pararbete

• Undersökningar och frågeformuleringar PBL metoder
• Laborationer och problemlösningar

• Föreläsningar och instruktioner Förmedlande och
• Bearbetning av skrivna texter förklarande metoder

Flera gånger/vecka, en gång/vecka, en gång/månad eller aldrig

- I vilka ämnen använder du dig av ovanstående metoder?

- Vad är det som avgör valet av metod?

- Vad vill du uppnå med respektive metod?

- Hur följer du upp undervisningen för att säkerställa att målen uppnås?
(examination, hur mäts kunskap)

- Märker du något samband mellan elevernas lust att lära och val av metod?

- Vad finns det för fördelar och nackdelar med respektive metod?

- Välj den kategori som bäst beskriver din undervisning?



1. Förmedlande/Förklarande metoder

- Instruktioner
- Läsning av skrivna texter på papper eller skärm
- Genomgångar, föreläsningar
- Förmedling av bild och ljud
- Visning och förklaringar av modeller och kartor
- Upplevelseövningar
- Berättelser och liknelser

2. Undersökande/Problembaserade metoder

- Undersökningar
- Formulera frågor och problemställningar som man sedan söker svar på
- Formulera och pröva hypoteser
- Laborationer
- Intervjuer
- Kartläggningar

3. Interaktiva metoder

- Samtal
- Dialog, frågor
- Diskussion
- Pararbete
- Grupparbete
- Interaktion med en text
- Värderingsövningar
- Handledning

4. Gestaltande metoder

- Lek och drama
- Bildskapande
- Musikskapande
- Skriva gestaltande texter
- Rollspel, storyline
- Teater

Lindström/Pennlert Undervisning i teori och praktik (2004)



Examensarbeten
Grundskollärar-/Gymnasielärarprogrammet, IDROTT.

Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.

1. Stenlund, Jonas & Tell, Helena (1997). Motivation och integrering av rullstols-bundna elever i
idrottsundervisningen. (Motivation and integration of students in wheelchairs in Psychical Education).

2. Bellander, Mikael & Grönlund, Jens (1997). Könssegregerad idrottsundervisning -
Omodernt eller nydanande? (Sexsegregated Physical Education - Oldfashioned or an
innovation?).

3. Burstedt, Johan & Lundin, Mats (1997). En decentraliserad skola och lokala arbetsplaner i ämnet Idrott
och hälsa. (A decentralized school and local schoolplans in Physical Education).
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schoolyard with regards to the development of children).
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idrottslärares sätt att bedriva hälsoundervisning med Lpo 94 som utgångspunkt. (Perspective of health in
sport and health subject - a research into how sportsteachers are carrying on their teaching concerning the
perspectiv of health, by the influence of the new curriculum Lpo 94).

7. Carlnäs, Fredrik & Sjöberg, Markus (1997). Vad är hälsa? - en kategoridefinition och analys av hälsosynen
hos gymnasieelever i årskurs tre. (What is health? - a category definition and analysis of upper secondary
school seniors´ views on health).

8. Holm, Ulrika & Lindgren, Carina (1997). Utvärdering eller uppföljning? En undersökning av några
idrottslärares och rektorers syn på lokal utvärdering vid Umeå kommuns högstadieskolor. (Evaluation or
followup? A study about how some P.E teachers and principals at the senior level of the compulsory
schools in Umeå look upon evaluation on a local basis).

9. Ekström, Tommy & Johansson, Leif (1997). Astma och allergi i skolan - en studie om hur några elever
upplever sin situation i skolan. (Asthma and allergy in school - a study about how a few pupils experience
their situation in school).

10. Lundberg, Johan (1997). Elevinflytande - intentioner och verklighet. En studie av elevers upplevda
inflytande i grundskolans högre årskurser i Umeå. (Pupils influence - intentions and reality. A study of
pupils experienced influence in the later years of secondary school in Umeå).

11. Fredriksson, Anna & Liljeholm, Maria (1997). Hur undervisar idrottslärare pojkar och flickor? (How do
PE-teachers teach boys and girls?).

12. Ekenberg, Joakim & Lindbäck, Peter (1997). Skador under idrottslektionerna på Östra gymnasiet i Umeå.
(Injuries during physical education classes at Östra gymnasiet in Umeå).

13. Karlsson, Rikard (1997). Elevskador uppkomna på skolidrottslektioner. En enkätstudie bland
högstadieelever. (Injuries on students arising at P.E. - lessons. A survey among students in upper primary
school).

14. Johansson, Jan (1999). En beskrivning av samarbetet mellan idrottslärare och idrottsföreningar på ett
antal orter i Jämtlands län. (Co-operation Between Physical Education Teachers and Sport Club Leaders
in the Province of Jämtland, Sweden).



15. Håkansson, Kristina & Persson, Christer. (1998). Idrottslärares utvärdering av sitt ämne och sin
undervisning. En studie av uppfattningar bland några lärare. (P.E. teachers’ evaluation of their subject
and teaching. A study of opinions among some teachers).

16. Karlsson, Magnus & Wallberg, Magnus (1998). Lärarstil och elevinflytande i Idrott & hälsa –
gymnasieelevers uppfattningar. (Teaching style and student influence in Physical Education – upper
secondary school students’ opinions).

17. Ferry, Magnus & Sundström, Andreas (1998). Gymnasieelevers doping vanor, attityder till doping och
kunskaper om doping i södra Västerbottens regionen. (High school students doping habits, attitudes
regarding doping and knowledge about doping in the south of Västerbotten, Sweden).

18. Nilsson, Johan & Sjöberg, David (1998). Morgondagens skolidrott (Tomorrows physical education).

19. Eliasson, Inger (1998). Varför motionera i Idrott och hälsa? En kvalitativ studie av riksdagsledamöters
uppfattningar om skolämnet Idrott och hälsa. (Why have a motion in physical education? A qualitative
study of parliament members opinions about the subject of physical education within schools).

20. Ersson, Victoria & Harnesk, Åsa (1998). Vara med eller vara där? Undersökning av rörelsehindrades
upplevelse av idrottsundervisningen på grundskolan. (Be present or participate? A study of physically
disabled students experiences of their Physical education in Swedish compulsory school).

21. Myhrberg, Johan & Söderéna, Ismo (1998). Elevernas åsikter angående betygssättning i Idrott och hälsa -
en enkätstudie av 325 elever i skolår nio i Umeå. (The pupil's opinions concerning grading in Physical
Education - an inquiry poll of 325 pupils at ninth year in school in Umeå).

22. Nilsson, Sandra (1998). Hur kul är det att klättra i lianer? Elevers upplevelser av undervisningen i Idrott &
Hälsa. (How fun is it to climb a rope?).

23. Wallgren, Per-Anders (1998). Frälsningen för skolan. En studie av en gymnasie-skolas IT-strategi. (The
salvation for the school? A study of av school's IT strategy).

24. Gustavsson, Henrik & Lundmark, Bert (1998). Idrottslärarstuderandes uppfattningar om sitt kommande
yrke (Physical education students and conceptions to the their future profession).

25. Björnfot, Henrik (1998). Idrottsundervisning för barn och ungdomar med övervikt – en studie av några
idrottslärares upplevelser och bemötande av barn och ungdomar med övervikt. (Physical education for
children and adolescents with overweight – an studie of a few teachers of physical educations experiences
and refutation of children and adolescents with overweight).

26. Kristoffersson, Maria & Nilsson, Anna (1998). Motivation I Idrottsundervisning - lärarens roll som
motivator. En fallstudie av en lärares idrottsundervisning. (Motivation in Psysical Education - The Role of
the Teacher as a Motivator. A Casestudy of a Teacher´s teaching in P.E).

27. Isaksson, Therese & Lundberg, Ingela (1998). Muslimska flickor och Svensk skolidrott. En undersökning
baserad på intervjuer med muslimska flickor. (Muslim girls and Swedish Physical Education. A study based
on interviews with Muslim girls).

28. Wallström, Jenny & Westerlund, Runa (1999). Jämlik eller olik? En kvalitativ studie av tjejers situation
inom skolidrotten ur ett jämställdhetsperspektiv. (Equal or Different? A qualitative study of girls` situation
in their physical education from a perspective of equality).

29. Östlund, Agneta (1999). Vad tycker eleverna om Trekampen? En enkät-undersökning gjord på fyra klasser
i Umeå och Örnsköldsvik.(What does pupils think about Trekampen? A questionnarie done on four classes
in Umeå and Örnsköldsvik).

30. Johansson, Veronica (1999). Skadepanoramat under idrottslektionerna – en enkätundersökning på två
högstadieskolor i norra Sverige. (The Incidence of Injuries during Lessions in Physical Education. A
Survey at two upper Primary Schools in northern Sweden).



31. Skoog, Lars-Gunnar (1999). Idrott och skola på gott och ont. Upplevd prestationspress i idrott och skola
bland idrottande ungdomar. (Sport and School for good or bad. A qualitative Study in which environmental
Factors,  Youths, active in sport experience the highest psychological Pressure).

32. Rönnholm, Per-Martin (1999). Måluppfyllelse i Idrott och hälsa. (Goal achievement in Physical
Education).

33. Utsi, Ulf & Vikberg, Stefan (1999). Skolans idrottsomklädningsrum – En arena för mobbning? (The
school’s sport locker room – an arena for bullying?).
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School of Nästansjö during the 1940-ies).

36. Eklund, Johan & Johansson, Fredrik (1999). Idrottsundervisning på särskolan - en jämförande analys
mellan teori och praktik. (Physical education in special school - a comparative analysis between theory
and practice).

37. Berglund, Mats & Wanhatalo, Anna (2000). Varannan aerobics. En kvalitativ studie av jämställdhet i
skolans idrottsundervisning ur ett lärarperspektiv. (Every other aerobics. A qualitative study of equaty at
physical education in school from a teacher´s point of view).

38. Andersson, Marcus (2000). Idrottslärarkunskap. (PE-teachers knowledge in physical education).

39. Erngrund, Peter & Åström, Magnus (2000). Idrottsval och självuppfattning. (Sportpreference and
selfperception).

40. Ejderud, Anna (2000). Något bekant och något nytt. Skolidrottens värde i det mångkulturella gymnasiet.
(Something familiar and something new. The value of Physical Education in the multicultural Upper
Secondary School).

41. Ahonen, Jani & Pettersson, Erik (2000). Vem är snowboardgymnasisten - En enkät- och
intervjuundersökning bland  snowboardgymnasister. (Who is the Student of Snowboard  in Upper
Secondary School - A Study based on Inquiries and Interwievs at a Upper Secondary School specially
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42. Forén, Pär & Gerdin, Mattias (2000). Idrott och hälsa, ett ämne som engagerar? En kvalitativ studie av
dagspressens behandling av skolämnet Idrott och hälsa under januari 1998 – oktober 2000. (Physical
Education, a subject of commitment? A qualitative Study about the Daily Newspaper’s Treatment of the
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43. Munter, André & Wänelöf, Josephine (2000). Elevers värdering av Idrott & Hälsa i grundskolans årskurs
8. (Evaluation of the Physical Education at Compulsory School).

44. Hortin, Mattias & Uusitalo, Jerker. (2000). Gymnasieelevers alkohol och tobaks-vanor. (Upper Secondary
School Students´ Alcohol and Tobacco Habits).

45. Hydling, Johan & Martinell, Jenny (2000). Högstadieelevers alkoholvanor. (The Alcohol Consumption
among Pupils in Secondary School).

46. Länta, Jan Erik & Wahlberg, Johanna (2001). Idrottspreferenser - En enkätstudie bland bordtennis- och
innebandyungdomar. (Sportpreferences - A survey among tabletennis- and floorball youngsters).

47. Marklund, Leif & Ohlin, Åsa (2000). Trasiga ungdomar som klättrar - en kvalitativ studie av idrotts- och
äventyrsundervisning på skoldaghem. (Mislead Youth who is climbing – a qualitative Study of Physical
–and Adventure Education at Special Schools).



48. Jonsson, Mattias & Karlsson, Morgan (2000). Idrottsundervisning i dagens skola – Samundervisning eller
könsuppdelad undervisning? (Physical Education In The Modern School – Co-education or Sex-segregated
Education?).

49. Granström, Daniel & Lindberg, Robert (2000). Ur ljudlig synvinkel. En studie om lärarens exponering av
buller under en idrottslektion. (Out of loud angle. A study of the exposure of noise to a teacher during a
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Sett ur ett jämställdhetsperspektiv. (Sex segregated or Sex integrated Physical Education Lessons? – An
Equality perspective).
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(The Connection between Physical Activity and Grades for Students in Grammar School).
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över idrottsvanor i fyra högstadieklasser i Skellefteå Kommun. (The sport habits of young people in
highschool during leisure hours).
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