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ABSTRAKT 
Syftet med uppsatsen var att undersöka förmedlingspedagogikens användbarhet i pedagogiskt 
arbete genom studerande av aktuell litteratur och intervjuer med fyra gymnasielärare. Den 
behandlade litteraturen var inriktad på fördelar och nackdelar med förmedlingspedagogik 
samt vilka krav som ställdes på lärare i dagens och framtidens samhälle. Intervjutemana 
utgick från att presentera lärarna, avgöra vilken lärarroll (förmedlande eller elevaktiverande) 
som dominerade deras arbetssätt, vad som avgjorde vilken lärarroll de intog, vilka risker samt 
möjligheter som fanns med respektive lärarroll och ifall någon av lärarrollerna kunde sägas 
vara mer lämplig för att fostra elever till det nya samhälle som växer fram. Resultaten visade 
att samtliga lärare hade som huvudmål att aktivera sina elever att arbeta själva, med 
utgångspunkt från varje elevs skilda förutsättningar för att behålla deras engagemang. Fastän 
ingen av lärarna ansåg att förmedlingspedagogik utgjorde eller borde utgöra en dominerande 
del av undervisningen såg samtliga likväl en nytta av att använda sig av en sådan i åtminstone 
någon mån. Fördelarna stod att finna i att ge eleverna lämpliga introduktioner till ämnen, 
förklara svåra frågor som de flesta elever kunde tänkas ha problem med och för att avhandla 
vissa moment snabbare.  
 
Nyckelord: förmedlingspedagogik, katederundervisning, progressiv pedagogik, 
elevaktiverande pedagogik, pedagogik, lärarroll 
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1 INLEDNING 
Föreställ dig följande bild: Du sitter bakom din skolbänk i klassrummet och en lärare går 

igenom något framme vid tavlan. Det är säkert något som de flesta känner till. Det är kanske 

den mest klassiska bild som finns av läraryrket, personen som står framme vid den så kallade 

svarta tavlan och pratar samtidigt som eleverna antecknar. Det rör sig om traditionell 

undervisning, förmedlingspedagogik, katederundervisning och liknande benämningar. Om 

eleven har gjort ett bra jobb eller inte beror i hög grad på hur mycket denne lyckats registrera 

av lärarens genomgång.  

 

När jag läste historia på gymnasiet fick jag under årskurs ett gå igenom hela världshistorien 

med ett europaperspektiv. Vi hade en äldre kvinna som lärare, vilken alla i klassen nog var 

överrens om tillhörde den gamla skolan. Undervisningen bestod av genomgångar, gärna med 

overheads späckfulla med fakta som vi antecknade rakt av. Varenda vecka hade vi läxläsning 

från studieboken till torsdagen, varpå vi hade ett läxförhör i helklass på säkert allt som stod 

med angivet som läxa, vilket för det mesta varade i ca två timmar. Många röster höjdes med 

kritiska synpunkter på vad som ansågs vara för hårda villkor, men mycket historiska fakta 

hann vi med under ett läsår. I tvåan hände det något. Jag fick en annan lärare, som sa åt oss att 

nu var det upp till oss elever att bestämma hur undervisningen skulle se ut. Det var inte längre 

lärarens arbete att lägga hur arbetet skulle fortgå. Klassen valde att arbeta med projektarbeten 

om ämnen som vi valde själva, för att sedan redovisa i helklass. Jag skred framåt under oket 

av mer frihet och vann mina segrar, samt hade mina svårare stunder. Friheten blev 

förmodligen alltför total i det långa loppet och det var svårt att under en längre tid hitta ämnen 

som jag upplevde som intressanta att utforska, men jag lärde mig ändå en hel del.  

 

Mina erfarenheter av historieämnet från gymnasiet berör i hög grad ämnet som den här 

uppsatsen behandlar, katederundervisning, förmedlingspedagogik kontra mer 

aktivitetsorienterat arbete. Vad säger de lärare som arbetar i skolan idag om den debatten? 

Hur har erfarenhet av läraryrket påverkat deras syn på undervisning? Slutsatser av skolan bör 

dras utifrån de som befinner sig där och påverkar samt påverkas av den.  
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2 Bakgrund 

 

2.1 Begreppsförklaringar 

Vad menas med förmedlingspedagogik? Pedagogisk uppslagsbok ställer upp följande 

definition av begreppet: ”Förmedlingspedagogik innebär att läraren överför kunskaper, 

erfarenheter och värderingar till den passivt mottagande eleven.”1 Användandet av 

förmedlingspedagogik bygger på förutsättningen att det finns en objektiv värld av kunskap 

som kan beskrivas och målrelateras i läro- och kursplaner, utbildningsprogram, vetenskapen 

och läroboken. Fokus hamnar på att pedagogen ska lära sig kunskapsöverföring och man 

utgår från ett deduktivt synsätt, alltså med start vid det övergripande och sedan arbetar man 

sig nedåt till mer konkreta detaljer.2  

 

Progressiv pedagogik ställs ofta som ett alternativ till förmedlingspedagogik. I centrum finns 

individen med sin förförståelse och erfarenheter. Lärandet ska utgå från det konkreta och det 

närliggande och gradvis vidgar man sina vyer med detta som utgångspunkt. Den här 

pedagogiken kan således sägas utgå från ett induktivt synsätt: Genom närliggande, konkreta 

och därmed begripliga kunskaper bygger individen successivt upp en mer allmängiltig 

förståelse för något och för hur det kan förklaras teoretiskt.3 

 

2.2 Kampen mellan förmedlingspedagogik och progressiv 

pedagogik 

Tidigare i historien har de härskande instanserna kyrka och stat rått över att ett visst innehåll 

ska läras in, utifrån principen att det finns en klar och given sanning i form av en 

kunskapsmassa som kan och ska förmedlas. Sanningen kunde vara uppdagad av Gud och hans 

lärjungar samt personifieras av konungen eller av naturvetenskaperna. Hårda straff utfärdades 

mot den som ifrågasatte den av kristendomen givna sanningen och kontroller utfärdades för 

att se till att folket hade de rätta kunskaperna. Naturvetenskaperna finner stöd i ett 

vetenskapligt positivistiskt synsätt: det endast säkert påvisade kan ligga till grund för 

                                                 
1 Pedagogisk uppslagsbok 1996: Informationsförlaget, Lärarförbundets förlag. Sökord: förmedlingspedagogik.  
2 Granberg, Otto 2004: Lära eller läras – om kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet. Studentlitteratur, 
Lund, s.27f.  
3 Granberg, s.29f.  
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bedömningar av vad som är sant och riktigt.4 Föreläsningen är förmodligen den äldsta 

undervisningsmetoden och fortfarande den mest använda på universitet över världen.5  

 

Hela tiden har det dock funnits en progressiv motrörelse som hävdat att lärande och 

kunskapsutveckling måste kopplas till individens egen erfarenhet. Utifrån detta perspektiv 

menar man att det personligt upplevda ska vara utgångspunkten för lärandet med 

motiveringen att det inte går att ha två världar; en skolmässig där eleverna ska uppöva 

intellektuell skarpsynthet och en som handlar om själva livet. En teoretisk och praktisk 

uppdelning får inte göras; inte en för huvudet och en för handen, inte en som är finare 

respektive en som är mindre värd. Den här progressiva motrörelsen fick ett rejält uppsving på 

1970-talet i och med den omfattande kritik mot det etablerade samhället som uppstod då. 

Detta fick konsekvenser för skolan. Företrädarna för den progressiva, radikala pedagogiken 

var kritiska mot den traditionella katederundervisningen, ville demokratisera skolan och 

införa en pedagogisk förnyelse. Starka motkrafter skulle dock uppstå och en het debatt 

uppstod som märks än idag.6  

 

2.3 Om framtidens samhälle och skolans roll 

Lars Gustaf Andersson skriver i Skolan och de kulturella förändringarna om hur samhället 

förändras och att skolans roll blir en annan i framtiden. Många betydande förändringar har 

skett under efterkrigstiden, varpå många grundläggande föreställningar har behövt revideras. 

Samhället har förändrats såväl politiskt som ekonomiskt på en rad punkter, vilket gett utslag i 

att ekonomin har blivit multinationell och det industriella samhället har ersatts av ett 

postindustriellt konsumtionssamhälle. Här har tyngdpunkten förskjutits från ekonomi och 

materiell produktion till kommunikation och information. Den traditionella och paternalistiska 

kulturen ersätts av en mångkulturell situation, utmärkt av nya gruppers synliggörande. 

Traditionella hierarkier och auktoriteter har inte längre någon självklar giltighet och om 

skolan eller den vetenskapliga kulturen någonsin har haft kunskapsmonopol har detta brutits 

på gott och ont. I och med detta får skolan nya uppgifter. Den nya världen blir svår att 

överblicka genom informationsteknologins landvinningar och mediekulturens stora 

genomslag. Läraren och skolan måste, enligt Andersson, vara med och erbjuda orientering 

                                                 
4 Granbergs.22.  
5 McKeachie, Wilbert J. 2002:Teaching Tips. Houghton Mifflines Company, Boston, s.52.  
6 Granberg, s.23 och 25f.  
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samt rita kartor för sina elever. Skolan får en viktig roll, trots att dess kunskapsmonopol har 

brutits; man kan erbjuda ett rum för en nödvändig offentlighet, där olika delar av den 

mångfacetterade verkligheten kommer till tals. 7  

 

I samma verk behandlar Jan Thavenius vad han anser vara viktiga mål för skolans 

verksamhet. Han framhäver att skolan vid sidan av sin utbildningsuppgift har en viktig 

uppgift att bilda sina elever. Bildning berör vilka värderingar, normer och kunskaper som är 

viktiga för unga människor som elever och blivande föräldrar, yrkesmänniskor och 

medborgare i en demokrati. Skolan har förlorat sitt kunskapsmonopol, men har fått en 

möjlighet att spela en ny central roll i samhällsutvecklingen. Tekniska lösningar eller 

ekonomisk tillväxt hamnar inte i fokus, utan bildningsbegreppet berör vilken sorts samhälle 

som är önskvärt i framtiden. Det finns kunskaper som under en lång tid verkat vara pålitliga 

och allmänt giltiga, men det går inte att utgå från att dessa är giltiga och värdefulla för alla 

och i alla sammanhang. Den moderna världen är delad och splittrad. Vi lever i olika kulturella 

verkligheter och det finns många uppfattningar om hur den ser ut. Eftersom denna tid är 

osäker och svårtillgänglig är det viktigt för elever och lärare att resonera sig fram till vad man 

ska tro på, hur man bör leva sitt liv och hur samhället ska inrättas, enligt Thavenius.8 

 

2.4 Tidigare forskning om förmedlingspedagogik 

Inte mycket har skrivits om förmedlingspedagogik som metod tidigare i 

forskningssammanhang, fastän det är den som förekommit mest i svensk skolhistoria. 

Traditionellt sett har den inte behövt motiveras. Makten, antingen den kyrkliga eller 

världsliga, har haft ett visst innehåll som människor skulle ta del av. Punkt. När det uppstått 

pedagogisk litteratur som berör förmedlingspedagogik som metod har det varit litteratur som 

förespråkat alternativ till denna, och framfört kritik mot den.  

 

Viss aktuell litteratur belyser fenomenet, även om det inte är utifrån gymnasieperspektiv. Otto 

Granberg, fil.dr i arbetslivspedagogik, har gett ut Lära eller läras, där han behandlar lärande, 

kunskapsutveckling, kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet. Frågan om 

förmedlingspedagogikens nytta och funktion i det sammanhanget behandlas, och i slutet av 

                                                 
7 Andersson, Lars Gustaf, Persson, Magnus och Thavenius, Jan 1999: Skolan och de kulturella förändringarna. 
Studentlitteratur, Lund, s.38f.  
8 Ibid. s.61ff.  



 8

boken ger han förslag på en pedagogisk modell där en förmedling kombineras med ständiga 

gruppdiskussioner för ett förhoppningsvis gott utfall. Granberg hävdar att en förening av 

synsätten är möjlig, men att det kräver insikt hos pedagogen och en modell att tänka kring. 

Wilbert McKeachie ger i Teaching Tips råd och tips till högskolelärare hur de kan planera och 

genomföra sin undervisning. Han behandlar hur föreläsningar kan göras effektivare, vilken 

funktion de fyller och vad som borde utgöra en bra föreläsningssituation.  

 

2.4.1 Kritik mot förmedlingspedagogik 

Det finns många kritiska synpunkter på den s.k. förmedlingspedagogiken. Mycket forskning 

visar att lärandet reduceras om kunskapen inte förankras i den egna erfarenheten, det som är 

bekant och närliggande. Resultatet blir mekanisk inlärning.9 Förmedlingspedagogik kan också 

leda till så kallad korvstoppning, där en rejäl mängd fakta proppas in varpå helhetsbilden går 

förlorad. Ett annat problem är att veta var åhörarna befinner sig i sina intressen och 

förkunskaper. Var finns de och hur når man dem?10 

 

Följande exempel visar tydligt på förmedlingspedagogikens begränsningar. En undersökning 

genomfördes under andra världskriget angående att få husmödrar i USA att i större 

utsträckning använda inälvsmat i sin matlagning. Bakgrund till detta var att man ville undvika 

livsmedelsransonering under kriget. Man jämförde hur grupper kunde påverkas av 

föredragsteknik samt även individuell påverkan och under ett av dessa försök var deltagarna 

indelade i sex grupper med ca femton personer i varje grupp. Tre av dessa fick höra ett 

föredrag, benämnt som livfullt och intressant, om fördelarna med att äta inälvsmat; det höga 

näringsvärdet, den höga mängden vitaminer och så vidare. I slutet av föreläsningen 

uppmanades husmödrarna att äta mer inälvsmat. Resterande tre grupper fick problemet 

presenterat för sig i korthet varpå de fick diskutera det i femton minuter. Den diskussion som 

uppstod utmynnade i ett gruppbeslut att använda mer inälvsmat. Efter en tid undersökte man 

om husmödrarna tagit till sig av experimentet och det visade sig att bara tre procent av de som 

fick höra föreläsningen använde inälvsmat. Av de som deltagit i gruppdiskussionerna hade 

trettiotvå procent av husmödrarna gått över till inälvsmat. En ytterligare kontroll ett år senare 

visade att majoriteten av de som hört föredraget hade upphört med inälvsmaten, medan större 

delen av dem som diskuterat inälvsmat fortsatte att använda sådan. Till följd av detta och 

                                                 
9 Granberg, s.28.  
10 Ibid.s.167f.  



 9

liknande undersökningar har Benjamin Bloom, utbildningstaxonomins fader, kommit fram till 

att: ” ’ Det bästa sättet att meddela ett lärostoff är föreläsningen, men till och med den sämsta 

diskussion är bättre när det gäller att utveckla förståelsen.’ ” 11 

 

Wilbert McKeachie gör en snabb överblick av forskning som berör föreläsningar i Teaching 

Tips utifrån ett universitetsperspektiv. Många studier har jämfört föreläsningars effektivitet 

med andra metoder med nedslående resultat för föreläsningars förespråkare. Diskussioner är, 

enligt McKeachies slutsatser, överlägsna vad gäller studenters möjligheter att behålla 

information i slutet av kursen, tillämpningar av kunskap i nya situationer, utveckling av 

problemlösning, tänkande eller attitydförändring och motivation för framtida lärande. 

McKeachie hävdar också att text erbjuder fördelar över föreläsningar. Studenter kan läsa 

snabbare än föreläsare kan föreläsa, de kan gå tillbaka när de inte förstår, förbigå material som 

inte upplevs som viktigt och gå igenom det hela en gång till omedelbart eller vid ett senare 

tillfälle.12  

 

Roger Säljö skriver i Lärande i praktiken att majoriteten av vår kulturkrets för det mesta 

tänker sig och har tänkt sig lärande som en individuell och privat process som äger rum i 

hjärnan på en person. Det talas om inlärning, det är individen som ska ta till sig och lära sig. 

Säljö pekar på lednings- och överföringsmetaforen, vilken bygger på att en lärare överför 

information till en grupp elever som mottar den. När informationen sedan finns lagrad hos 

eleven är allt klart. Sistnämnda kan plocka fram relevant kunskap ur sitt kunskapsförråd när 

situationer för detta uppstår och sedan tillämpa denna. Säljö skriver vidare att denna historiskt 

så dominanta bild av lärande är en del av skolans och den institutionaliserade undervisningens 

problem snarare än lösningen. Han tar också upp att i den väv av föreställningar som hör ihop 

med lednings- och överföringsmetaforen finns ett antagande om att kunskap är något som är 

en sann avbildning av verkligheten. Denna bild ska vara objektiv och opåverkad av 

betraktarens utgångspunkt eller position. Detta ser också Säljö som problematiskt och han 

hävdar istället att kunskap ska förstås som knuten till argumentation och handling i sociala 

kontexter, och som resultat av aktiva försök att se, förstå och hantera världen på ett visst sätt. 

Man får kunskap bara om man tar ett speciellt perspektiv på verkligheten och olika perspektiv 

ger olika kunskaper. Att kunskap skulle vara något som alla är överens om är en myt.13 

                                                 
11 Ibid.s.34f.  
12 McKeachie, s.52f.  
13 Säljö, Roger 2000: Lärande i praktiken. Bokförlaget Prisma, Stockholm, s.25ff.  
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2.4.2 Förmedlingspedagogikens nytta i undervisning 

Vilka fördelar kan förmedlingspedagogik, t.ex. genom föreläsningar ge? McKeachie ställer 

upp följande lista för vad han menar att föreläsaren kan åstadkomma:  

 

• Redogöra för det nuvarande forskningsläget och presentera uppdaterad information, 

eftersom det oftast finns ett gap mellan de nyaste rönen och deras förekomst i en bok. 

• Sammanställa material som är spritt över ett stort antal källor.  

• Anpassa materialet till en viss studentgrupps bakgrund och intressen på en särskild 

plats vid ett särskilt tillfälle.  

• Hjälpa studenter läsa mer effektivt genom att erbjuda en orientering och inramning av 

ämnesområdet.  

• Fokusera på nyckelbegrepp, -principer och -idéer.  

 

I tillägg till ovanstående nämner McKeachie att en föreläsare har möjlighet att påverka 

studenters motivation. Denne kan genom att hjälpa studenter att bli medvetna om till exempel 

ett problem, motstridiga ståndpunkter eller utmaningar av synsätt som varit rådande, få elever 

intresserade. Forskning om studenters studieresultat samt inlärning visar att föreläsarens 

engagemang och entusiasm är en viktig faktor när det gäller att påverka studenters lärande 

och motivation. McKeachie råder därför blivande universitetslärare att alltid plocka med 

något i en föreläsning som de brinner för.  

 

Vidare nämner McKeachie att föreläsarens uppgift i universitetsstudier är att få studenter att 

lära sig och tänka själva, men inte att referera faktainnehåll från uppslagsböcker. Modernare 

teorier om lärande bygger på att kunskap är något som sorteras in i strukturer som nätverk 

med sammanlänkade begrepp, fakta och principer. En föreläsare måste således bidra till att 

det byggs broar mellan vad som finns inne i studenternas huvuden och strukturerna i ämnet 

ifråga. Metaforer, exempel och demonstrationer är viktiga element i brobyggandet.  

 

McKeachie ger råd till universitetslärare angående föreläsningar och betonar vad dessa bör ha 

i åtanke angående upplägg och förberedelser. Genom att använda exempel kan föreläsaren gå 

från det konkreta till det abstrakta, från något som är bekant till strukturen inom vilket det kan 

inordnas. Exempel som studenterna känner till är bäst. Vid förklaringar ska föreläsaren tänka 
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på vad studenterna redan kan och vad som borde vara intressant för dem att lära sig. Det är 

bra att göra kontinuerliga sammanfattningar och återblickar då och då under föreläsningens 

gång. Att försöka stämma av studenters förståelse kan man göra genom att se om det finns 

tecken på förvirring eller brist på uppmärksamhet, men man kan också ställa frågor till 

studenterna. McKeachie förespråkar en metod där man ger studenterna en minut att ställa en 

fråga, varpå de med respektive bänkgranne kan jämföra frågor. Några frågor lär uppstå. När 

de flesta studenter blivit varma i kläderna och förstått att det är okej att ställa frågor kan man 

vid senare tillfällen helt enkelt fråga rakt ut om någon har funderingar eller synpunkter, utan 

att behöva upprepa ovanstående procedur. En sammanfattning i slutet av föreläsningen kan 

bidra till att ställa tillrätta eventuella brister i dess upplägg. Genom att än en gång gå igenom 

nyckelbegreppen, repetera och skapa förväntning inför framtida lektioner kan föreläsaren 

bidra till studenters lärande.14  

 

2.4.3 Kan förmedlingspedagogik och progressiv pedagogik förenas? 

Granberg diskuterar om förmedlingspedagogik och progressiv pedagogik kan förenas i en 

pedagogisk modell. Han bedömer att det är möjligt, men att det kräver en insikt om den 

pedagogiska kärnfrågan: Lära eller läras. Det är viktigt att förstå tankar och synsätt inom 

förmedlingspedagogiken och den progressiva pedagogiken.  

 

Granberg ställer upp en modell för utbildningsplanering som omfattar både 

förmedlingspedagogik och progressiv pedagogik. Den fungerar enligt följande sätt och är 

formulerad med kompetensutveckling inom arbetslivet i åtanke:  

 

1. En uppgift presenteras eller identifieras. (Denna går ut på att nya kunskaper behöver 

utvecklas. ) 

2. Läraren och deltagaren identifierar vad som behöver läras. (Med utgångspunkt i 

deltagarnas erfarenheter arbetar deltagare och lärare fram en målbild.) 

3. Deltagaren utvecklar kunskap. Läraren handleder. (Lärarens roll övergår till en 

handledarroll. Deltagarna ansvarar själva för att de utvecklar de kunskaper de behöver 

för att målbilden ska kunna nås.) 

4. Deltagaren tillämpar sina kunskaper. Läraren ger och får feedback.  

 
                                                 
14 McKeachie, s.52ff. (Kapitel 5 i boken.) 
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Han betonar att ovanstående inte alltid kan tillämpas rätt upp och ned, utan mer kan tjäna som 

en tankemodell att utgå från. Det är ofta bra att se steg ett och två som ett förprojekt och steg 

tre och fyra som huvudprojekt.  

 

Granberg ger ett exempel på hur modellen kan tillämpas. Kursen inleds med ett seminarium 

där deltagarna sitter i skärgårdssittning, grupper (öar) med personer vid varje bord som inte 

ska vara för stora, vilket är viktigt för att samtal ska kunna föras. Seminariet startas med ett 

välkommen samt presentationer av både deltagare och föreläsare. Sistnämnde får ge sin bild 

av syftet med seminariet, varpå öarna får diskutera sinsemellan vad de vill ha ut av kursen. 

När samtalen börjar mattas av eller femton, tjugo minuter har gått låter föreläsaren varje 

grupp ta upp någonting som de särskilt fokuserat på. Det är inte fråga om avrapportering, utan 

en möjlighet för varje ö att belysa någon viktig del av ämnet. Sedan kommer föreläsningen, 

som inte bara är en envägskommunikation. Föreläsaren uppmuntrar deltagarna att ställa frågor 

när de dyker upp. Sedan böljar föreläsningen fram och åter i en dialektisk process och ibland 

kommer säkert någon fråga upp som är lämplig att diskutera. När cirka trettio minuter återstår 

av seminarietiden får deltagarna dela in sig i grupper om två eller tre och göra avslutande 

reflektioner, samt utbyta dem sinsemellan. De får samtala om vilka frågor som varit viktiga 

och hjälpa varandra att dra slutsatser av det som varit uppe under dagen. Ingen så kallad 

avrapportering följer på slutet, men om någon vill nämna något som diskuterades på slutet går 

det bra.15  

 

 

                                                 
15 Granberg, s.169 och 171ff.  
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att undersöka vilken syn fyra gymnasielärare har på 

förmedlingspedagogikens användbarhet i pedagogiskt arbete: 

- Vilken lärarroll dominerar deras arbetssätt? 

- Vad avgör vilken lärarroll de intar? 

- Vilka risker och möjligheter ser de med lärarrollerna förmedlare respektive 

handledare? 

- Är någon av lärarrollerna fördelaktigare än den andra för att fostra elever till det nya 

samhälle som växer fram? 

 

4.  Metod 
Vid användandet av ett kvalitativt synsätt ifrågasätter forskaren att det finns generella 

lagbundenheter och riktar istället sin forskning på det enskilda fallet. En fördel med detta är 

att det går att beskriva det enskilda fallet så att läsaren känner igen dem. Man kan också 

uppnå förståelse till vilka omständigheter som driver människor och deras valda handlingar.16 

Människor fungerar olika, har olika bakgrund och styrs av sina individuella förutsättningar, 

vilket är huvudorsaken till att jag valde kvalitativ metod för den här uppsatsen. Jag ville veta 

varför lärarna gjorde som de gjorde och att de skulle berätta om detta med sina egna ord. På 

detta sätt bedömde jag att jag kunde få fram både varför lärarna valde de arbetsmetoder de 

valde och omständigheter som styrde varför de gjorde detta.  

 

4.1 Intervjumetoden 

Genom att utföra en intervju har en frågande möjlighet att få del av en erfarenhetsmassa som 

någon annan byggt upp. Det går att komma åt den sammanfattande bild en person kommit 

fram till utifrån ett stort antal direkta observationer.17 Intervjusamtalets styrka är att det kan 

fånga upp människors olika uppfattningar och ge olika perspektiv på en mångsidig värld.18  

 

                                                 
16 Johansson, Bo och Svedner, Per Olov 1998: Examensarbetet i lärarutbildningen. Kunskapsföretaget Uppsala 
AB, Uppsala, s.27.  
17 Ekholm, Mats och Fransson, Anders 1992: Praktisk intervjuteknik. Norstedts förlag AB, Stockholm, s.13.  
18 Kvale, Steinar 1997: Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund, s.14.  
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Jag har utfört intervjuer med lärare för att få del av deras synpunkter om och erfarenheter från 

det aktuella ämnet. Genom dessa blir det möjligt att tillgodoräkna fler synpunkter på 

problematiken från personer som får erfarenhet av klassrumssituationen på en daglig basis. 

Här skapas en möjlighet att gå bortom teorin i böckernas värld och få ämnet behandlat utifrån 

praktiska situationer.  

 

En nackdel med detta sätt är att varje lärares referensram och erfarenheter är unika, varpå det 

är svårt att få en representativ bild för hela verkligheten. Fokus hamnar på de erfarenheter 

som de aktuella lärarna har tillägnat sig. Det faktum att de intervjuade lärarna tillhör samma 

arbetslag kan innebära att de under sin arbetstids gång influerat varandras tankegångar och 

metoder, varpå deras representativa roll möjligen kompromissas ytterligare. Det kan dock 

aldrig vara en sådan här uppsats roll att uttrycka något som förväntas representera alla lärare i 

ett land eller i hela världen, för den delen. För många olika faktorer och förhållanden spelar in 

i de många undervisnings- och inlärningssituationer som skapas varje dag för att något sådant 

skulle bli möjligt. Varenda sådan situation är unik på sitt eget sätt. Problemet kan däremot 

belysas från sina många olika synpunkter och det blir den här uppsatsens roll.  

 

4.2 Urval av Intervjupersoner 

Sedan tidigare hade jag kontakter på den aktuella skolan, där jag gjort en praktikperiod. Detta 

bidrog till att jag återvände till ett ställe där mitt ansikte var välbekant och jag visste något om 

lärarna som arbetade där. Jag tillämpade inga särskilda krav eller kriterier på vilka jag valde 

ut, det viktiga för mig var att de var arbetande lärare på gymnasienivå och på daglig basis tog 

beslut angående pedagogiskt tillvägagångssätt och metod. Således finner man att lärarna har 

olika ämnen, är av varierande kön och har arbetat olika länge som lärare, men de utgör urval 

från den breda massan som utgör alla gymnasielärare i Sverige.  

 

4.3 Genomförande 

Sedan min praktikperiod på skolan visste jag om att det arbetslag jag kommit i kontakt med 

hade arbetslagsträffar veckovis på en viss tidpunkt och jag uppsökte en sådan träff. Väl där 

presenterade jag målet och syftet med mitt examensarbete, tillsammans med en förfrågan om 

att intervjua några av dem. Lärarna på plats undersökte sina kalendrar och avtalade tid med 
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mig varpå jag fick fyra av dem att intervjua. I slutet av samma vecka hade alla intervjuer 

genomförts.  

 

Frågemallen finns återgiven i bilagorna till uppsatsen. Jag utgick från fem teman, vilka hade 

underliggande stödfrågor som hjälp för att kunna besvara den övergripande. Det var inte alltid 

jag ställde alla stödfrågor och ibland kände jag att jag behövde lägga till frågor för att bättre 

passa in på det aktuella samtalet. En tilläggsfråga som jag ställde i alla intervjuer som inte var 

med i frågemallen var: Hur stor del av tiden bedömer du att du håller i en genomgång med 

eleverna? Denna tilläggsfråga upplevde jag som viktig vid varje intervju för att bättre relatera 

till syftet för min uppsats. 

 

4.4 Etiska överväganden 

Samtliga lärare som intervjuats figurerar inte med sina riktiga namn och inte heller avslöjas 

namnet på den skola de arbetar på i uppsatsen. De fyra intervjusamtalen spelades in på en 

digital diktafon och inspelningarna raderades efter uppsatsens fullbordande.  

 

4.5 Analysmetod 

Jag hade inspelningar av alla intervjuer på en digital diktafon och när jag sedan lyssnade 

igenom dem spelade jag igenom samtliga, samt antecknade allteftersom. Med diktafonen 

kunde jag pausa, spela tillbaka och fortsätta enligt egen bedömning. Ibland krävdes eftertanke 

till vissa formuleringar av intervjupersonerna, för att de på bästa sätt skulle kunna överföras 

till skriftspråk. Det hände även att inspelningskvalitén var av sämre kvalité, vilket krävde flera 

omlyssningar av vissa passager. Därefter utgick jag från anteckningarna när jag 

dokumenterade resultaten i själva arbetet utifrån en tematisk framställning.  
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5 RESULTAT:  
Samtliga lärare arbetar i samma arbetslag på en gymnasieskola i Västerbotten. De har arbetat 

som lärare olika länge och tre av dem har mer än tio års erfarenhet av yrket. Sett till 

könsfördelningen är båda könen likvärdigt representerade, två män respektive två kvinnor har 

intervjuats. Deras ämneskombinationer varierar också, från humaniora och samhällsvetenskap 

till naturvetenskapliga inriktningar.  

 

5.1 Presentationer av lärarna 

Malin är lärare främst i samhällskunskap och historia, men undervisar även i andra kurser 

som makt och kön samt livskunskap. Hon bedömde att hon arbetat på skolan i ungefär tolv år.  

 

Klas är lärare i matematik och fysik. Han hade vid intervjutillfället arbetat som lärare i nästan 

fyra år. Tidigare hade han arbetat över tjugo år inom teaterbranschen.  

 

Fredrik är lärare i psykologi och samhällsvetenskap. Vid tiden för intervjun hade han arbetat 

cirka trettio år som lärare på gymnasiet och komvux.  

 

Cecilia är engelsk- och tysklärare och hade arbetat sjutton eller arton år som lärare vid 

tidpunkten för intervjun.  

 

5.2 Vilken lärarroll dominerar lärarnas arbetssätt? 

Samtliga lärare verkar på varsitt håll sträva efter att få sina elever till att själva agera. En 

progressiv syn tycks dominera, men förmedlande inslag förekommer hos alla lärare. Den 

förmedlande delen begränsas dock till en mindre del av undervisningen i samtliga lärares 

idealbild av hur det borde gå till, även om vissa exempel nämns på moment som lärarna 

genomför med större inslag av genomgång. Ingen lärare tyckte att den förmedlande delen var 

en stor del av undervisningen, men att den kunde vara det i vissa perioder.  

 

Vad gäller arbetssätt berättade Malin att hon försöker planera tillsammans med eleverna inom 

området som de ska arbeta med. Detta gör hon i förväg, innan de ska börja arbeta med 

området. Eleverna talar om vad de skulle vilja göra. Har de till exempel nyligen haft 
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grupparbete kanske de inte vill arbeta på det viset snart igen och sedan kanske Malin lägger 

till något som hon tycker skulle vara nyttigt att ha med. De bestämmer också tillsammans 

vilka underlag hon ska ha när hon betygsätter och bedömer deras insats.  

 

I sin planering av undervisningen följer Klas i stort lärobokens upplägg och färdigställer en 

årsplanering för hur han delar upp stoffet. En lektion kan se ut som följer; tio minuters 

genomgång i början följt av femtio minuters eget arbete för eleverna med olika uppgifter, och 

under tiden går Klas runt och antingen svarar på frågor eller söker upp elever som han 

bedömer behöver hans hjälp.  

 

Hur Fredrik lägger upp undervisningen beror på olika faktorer. Är det psykologi och i början 

av kursen föredrar han att ge lärarledda genomgångar, eftersom han anser att det finns många 

felaktiga förhandsuppfattningar om ämnet, att det bara behandlar det som är avvikande och 

psykiska sjukdomar. Därför vill han styra in eleverna på att ämnet behandlar mer än så, men 

annars eftersträvar Fredrik att eleverna själva ska vara med och påverka undervisningen och 

han eftersträvar en dialog med eleverna redan i början.  

 

Cecilia planerar inte en hel termin på en gång utan en bit i taget och hon känner sig inte styrd 

av sin planering, utan ändrar ifall hon upplever att det inte fungerar. Cecilia låter ofta sina 

elever arbeta självständigt, till exempel med läroboksuppgifter och stenciler eller i datasal 

med till exempel grammatikprogram. Hon bedömer inte att hon står och håller i genomgångar 

väldigt ofta.  Hon nämner ett exempel på ett lektionstillfälle då hon var extra nöjd med 

utfallet. I engelskämnet lät hon en tvåa arbeta med att först bilda ord utifrån några bokstäver 

med hjälp av lexikon och sedan utifrån dessa ord tillsammans med vissa på förhand givna 

grammatiska regler samt bilder konstruera sina egna berättelser.  

 

5.3 Vad avgör vilken lärarroll de intar? 

Malin tycker att det är viktigt att få sina elever engagerade och att de ska tycka att arbetet 

känns meningsfullt. När hon ser att de börjar plocka ihop från olika avsnitt och börjar förstå, 

känner hon att hon är inne på rätt spår.  

 

En bra lärare är en ledare som kan hålla igång och leda arbetet, enligt Malin, men hon nämner 

också att det är viktigt att vara lyhörd för klassen. Eleverna ska våga ha egna åsikter och 



 18

kunna säga vad de tycker. Det är till exempel lika okej att vara moderat som vänsterpartist i 

diskussioner kring USA. Läraren bör upprätthålla ett tillåtande klimat i klassrummet och 

borde också se till att acceptera olikheter, men även inse att alla inte är lika duktiga och vara 

tolerant inför det också. Om man inte mår bra tror hon inte man lär sig mycket.  

 

I förberedelsearbetet försöker Klas fundera på vad som kan vara mindre lätt för eleverna att ta 

till sig och hur han ska presentera samt exemplifiera. Han är mån om att inte hålla i för långa 

genomgångar, eftersom han anser att tio minuter är max för hur länge eleverna hänger med. 

 

Med okända elever kommer man ingen vart, säger Klas. Undervisningen börjar direkt, men 

kontakt med eleverna får man först när man lär känna dem. När man får kontakt med dem 

kommer de med sina frågor, men innan dess sitter de och undanhåller vad de kan, och då går 

det inte att göra någonting. När förtroende etablerats kommer de med sina frågor och de 

börjar visa på sina kunskaper. Det finns inga grundknep för att uppnå detta, men att få 

eleverna att må gott är viktigt. Vissa elever når man alltid, men vissa är svåra att nå och då 

gäller det att hitta anledningen till detta. Ibland rör det sig om tidigare dåliga erfarenheter av 

lärare vilket medfört att de inte känner förtroende för dessa. Då bedömer han att det är lättare, 

för då är lösningen att få dem att inse att de räcker till som personer. Sedan nämner han att det 

uppstår tillfällen då personkemin mellan honom och eleven inte stämmer och då är det 

svårare. Detta händer då och då och för alla lärare. Det är inte mig eller eleven det är fel på i 

dessa fall, utan det är båda tillsammans.  

 

Bra inlärningssituationer inträffar när eleverna själva börjar ställa frågor, söka svar och 

problematisera kring ämnet, säger Fredrik, som eftersträvar att få igång ett aktivt lärande för 

sina elever. ”Det är det det handlar om, få igång en process”, säger han. När en elev utnyttjar 

en kunskap, tar in den och producerar något händer det saker. Som förebild till sin 

lärargärning nämner Fredrik konstruktivismen och namn som Piaget och Dewey. Det finns 

några grundtankar som attraherar: Man utgår från elevens förkunskaper och formar eleven till 

en kunskapssökare. Eleven får konstruera sin egen verklighet. Kunskap är något Fredrik 

definierar i form av färdigheter, inte att eleven besitter en mängd fakta. Det han eftersträvar är 

att hans elever ska närma sig det tänkandet som de som har avancerad kunskap i ämnet har, 

det vetenskapliga tänkandet som finns i rapporter och uppsatser. Har man det tänkandet kan 

man börja ställa de frågor som professionella i ämnet gör.  

 



 19

Vid intervjuns slutskede nämnde Fredrik, som var väl medveten om syftet med mitt 

examensarbete, att han inte ser en motsättning mellan förmedlingspedagogik och 

aktivitetsinriktad pedagogik. I situationen som förmedlare ger läraren grundläggande 

sammanhang och principer, som eleven i den konstruktivistiska fasen kan använda till hjälp. 

Förmedling blir underordnat den konstruktivistiska fasen tidsmässigt.  

 

Viktigast är att eleverna kan använda sig av det som ingått i undervisningen och kan tillämpa 

det praktiskt vad gäller att läsa, skriva och tala de aktuella språken, säger Cecilia. Vissa saker 

måste gås igenom i helklass, som när hon märker att det är väldigt många som har problem 

med en viss del av ämnet. I tyskämnet går det inte att förvänta sig att eleverna kan lika 

mycket, så där bedömer hon det som mer befogat med hjälp i starten. Men eleverna arbetar 

mer självständigt där också efter ett tag.  

 

5.4 Vilka risker och möjligheter finns med respektive lärarroll? 

Att hålla i en genomgång när Malin märker att eleverna ser väldigt uttråkade ut tycker hon är 

”värdelöst.” Hon anser inte att hon håller i genomgångar för hela klassen ofta, men också att 

vissa saker behöver gås igenom. Detta kan hända vid terminsstarter när hon vill visa på något 

initialt. Ifall undervisningen tillhör en A-, B- eller C-kurs spelar också roll. Är det en C-kurs 

bedömer hon att eleverna nog själva vet vad de vill och tycker, och då finns det mindre 

anledning att gå igenom. Lärargenomgång eller inte beror också på om hon vill att det 

behandlade momentet ska gå fort, berättar hon och exemplifierar med att nämna en kurs i 

livskunskap som hon genomförde genom att hon drev på mer och genomförde på ett i större 

utsträckning förmedlande sätt.  

 

Om Klas håller i en genomgång som är längre än tio minuter har han tappat hela gänget, säger 

han. De svaga eleverna tappar han för att det går för fort och de starka för att det går för 

långsamt. En genomgång vid tavlan kan således aldrig ensam räcka till.  

 

Misslyckade undervisningssituationer uppstår när han bedömer att han inte lyckas nå 

eleverna. Då gäller det att fråga var de befinner sig. Klas tror inte att det finns ett sätt att göra 

på som alltid får ett positivt utfall för flertalet. Med en viss grupp elever fungerar en idé och 

ett upplägg, med en annan grupp fungerar det inte. Man får pröva sig fram tills det går.  
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Fredrik anser att förmedling riskerar att bli ett passivt lärande, där man tar in utan att 

producera något. Det är viktigt att saker inte bara studsar in och bort, utan att man främjar en 

situation som skapar lärande. Fredrik tycker att det är positivt att kartlägga elevens 

förkunskaper, men därtill kommer också problem. Om det finns trettio elever i en klass finns 

det också trettio skilda förkunskaper. Går man in i mitten klipper man av dem som har 

svårigheter och behöver en helt annan typ av ingång. Oavsett vad man säger kommer det att 

tolkas olika beroende på förkunskaperna.  

 

Att prata en hel lektion anser Cecilia inte höra hemma med det arbete hon förväntas utföra 

idag, nämligen att eleverna själva utvecklar färdigheter som de ska kunna använda sig av. 

Hon efterstävar i de fallen hon ser det nödvändigt en kort genomgång och oftast i början av 

lektionen. Hon betonade att hon förmodligen aldrig kommer att bli en föreläsare som håller 

igång sextio minuter i sträck, men nämner att det kanske också beror på ämnena hon har. Ska 

eleverna lära sig färdigheter går det inte bara att berätta för dem om hur det ska fungera, de 

måste utveckla sig själva. 

 

5.5 Är någon av lärarrollerna fördelaktigare än den andra för att 

fostra elever till det nya samhälle som växer fram? 

Utifrån intervjufrågorna fick lärarna svara på frågor om de skulle behålla det arbetssätt de 

hade idag även i framtiden. Diskussionerna styrdes oundvikligen in på vad som var viktigt att 

tänka på i framtiden vad gällde metoder. Lärarna visade tillförsikt på att deras metoder skulle 

hålla även i framtiden.  

 

Malin berättar att hon hela tiden försöker reflektera över vad som var bra respektive dåligt, 

och om det inte gick bra hur hon ska förändra. Hon ser det som en del av jobbet. På frågan om 

hon kommer att använda sig av samma eller ett liknande upplägg i framtiden svarade Malin 

ja. Hon behåller de bra bitarna och strävar efter att förändra det som bör förändras. I övrigt 

säger hon att det händer mycket hela tiden och det tycker hon passar henne bra.  

 

Klas är klar med att läraryrket förändrats under 1900-talet. Tidigare gick tjugofem procent av 

folket på gymnasiet och av dessa var en del där för att de hade rätt föräldrar, men annars var 

det de duktigaste som slog in på den akademiska banan. Idag går nittiofem procent av folket 
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på gymnasiet. Undervisningen måste bedrivas på ett helt annat sätt när man både har de i en 

klass som har lätt att förstå och de som har svårt att förstå.  

 

Angående hur han kommer att arbeta som lärare i framtiden nämner Klas att han kommer att 

vara aktiv i fem till tio år till och sedan slutar han. Han bedömer inte att han kommer att hinna 

ändra mycket. Under sin verksamma tid har Klas fått ta del av idéer som gått ut på att 

förändra lärares sätt att arbeta, vilka går ut på att utöka individualiseringen och ge mer frihet 

till eleverna vad gäller examination, innehåll och dylikt. Han gjorde ett försök med mer 

individualisering förra året (vid intervjuns tillfälle) med mer individualisering. Eleverna fick 

planera sin undervisning själva och han mötte var och en vid olika tillfällen. Han tänkte då att 

han skulle kunna engagera dem längre och inte tappa dem tidigt, men i slutändan bedömde 

han att det inte hade blivit någon skillnad mot tidigare.  

 

Det finns helt andra förutsättningar idag för lärare än för tjugo år sedan eller på 

nittonhundratalet som helhet. Den kunskapen som förmedlades då var inte färskvara. Idag 

pågår en förändring i synen på vad kunskap är. Det går inte att stanna och säga att det här är 

kunskap, för imorgon kanske det är något helt annat. Man måste ta hand om sitt eget lärande 

för att kunna lära sig något, men detta är kanske något som inte diskuteras tillräckligt mycket 

idag, säger han. Fredrik kommer successivt att förändra sitt undervisningsupplägg och han 

experimenterar ständigt för att hitta nya infallsvinklar. Det är det som passar honom, säger 

han.  

 

Undervisningen förr och nu är helt skilda saker och det har Cecilia varit med om att upptäcka 

under sin tid inom yrket. Hon arbetade annorlunda tidigare. Nu utgår skolarbetets innehåll 

mer utifrån eleverna och utifrån vad de upplever som viktigt, vilket Cecilia inte ser några fel 

med. Det viktigaste är att de lär sig, att de får ut någonting, säger hon. Eleverna är också 

mycket mer medvetna om saker idag på ett helt annat sätt än för tjugo år sedan. Hon bedömer 

att hon i framtiden kommer att fortsätta ungefär som hon gör idag.  
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6 SLUTDISKUSSION  
 

Vilken lärarroll dominerar lärarnas arbetssätt? 

Baserat på intervjuerna och oberoende av kön eller ämneskombination verkar det som om de 

intervjuade lärarna både arbetar och strävar efter att arbeta på ett liknande sätt, sett till val av 

förmedlingspedagogik eller aktivitetsorienterad pedagogik. Det är svårt att indela förekomsten 

av vissa företeelser i fack utifrån snäva kriterier när verkligheten många gånger ser mycket 

komplex ut, men jag skulle kalla dem goda exempel på progressiva lärare. Ingen av dem 

strävar efter att låta sitt arbetssätt domineras av förmedlingspedagogik, utan istället vill de få 

igång sina elever att arbeta själva så tidigt och så mycket som möjligt.  

 

Vad avgör vilken lärarroll de intar? 

De stora fördelarna står att finna om eleverna aktiveras, blir engagerade, får skapa något, 

utveckla färdigheter samt utvecklas i sin egen takt. Lärarna är benägna att anpassa sig efter 

sina elever och deras skilda förutsättningar och de vill vara lyhörda inför deras skilda 

förkunskaper och synpunkter på vad som bör ingå i undervisningen. Att ett alltför ensidigt 

fokus på förmedlingspedagogik bara kan leda bort från bra inlärning verkar vara 

genomgående, både vad gäller litteraturen och lärarnas synpunkter. Eleverna måste aktiveras 

för att en inre process ska kunna ske. Filosofie doktor i arbetslivspedagogik, Otto Granberg, 

framhåller vikten av diskussioner i samband med genomgångar, för att främja förståelsen. 

Undersökningar har gjorts där vissa deltagare skulle ta till sig samma innehåll genom antingen 

renodlad förmedlingspedagogik eller utifrån diskussioner mellan deltagarna där de yttre 

premisserna anges tydligt. Diskussionerna medförde att deltagarna påverkades och tog till sig 

mer av innehållet.19 Malin låter sina elever vara med och bestämma undervisningens innehåll, 

upplägg och betygskriterier, och hon eftersträvar också en diskussion. Klas har som centralt 

element i sitt undervisningsupplägg att eleverna arbetar själva med övningar och uppgifter. 

Fredrik talar om att det viktigaste är att eleverna närmar sig ett vetenskapligt tänkande och 

kan producera något själva. Cecilia undervisar i färdighetsämnen och för att hennes elever ska 

kunna utveckla dessa färdigheter kan de inte sitta passiva för länge.  

 

 

 

                                                 
19 Granberg, s.34f.  
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Vilka risker och möjligheter finns med lärarrollerna förmedlare respektive handledare? 

Inte någonstans, i vare sig intervjuerna eller litteraturen, ges belägg för att undervisningens 

innehåll enbart ska bestå av förmedlingspedagogik. Ensam står sig denna pedagogiska metod 

inte så stark. Man kommer sannolikt att tappa många elever under lektionens gång, man 

kommer inte att kunna starta vid varje elevs olika förutsättningar, det olika tempot gör att 

vissa kommer att känna att det går för fort, medan andra känner att det kommer att gå för 

långsamt och kunskaperna kommer sannolikt att försvinna en kort tid därefter. Det finns 

omfattande kritik av den klassiska formen av förmedlingspedagogik. Läraren har inte samma 

möjligheter att utgå från varje elevs enskilda förutsättningar. Förmedlingspedagogik kan 

också leda till korvstoppning, alltså överdrivet fokus på faktauppräkning varpå de 

överhängande strukturerna går förlorade. Granberg berättar som tidigare nämnts om 

undersökningar och experiment där det visat sig att förmedlingspedagogik ensam inte 

utmynnar i ett bra resultat.20 Generellt sett fastnar för lite hos åhörarna av det föreläsaren talar 

om och de kunskaper som förmedlats kan sällan användas praktiskt. Roger Säljö skriver i 

Lärande i praktiken att en överdriven tro på förmedlande pedagogik är en del av skolans och 

den institutionaliserade undervisningens problem snarare än lösningen.21  

 

Fördelarna med förmedlingspedagogik sammanfattas i ett antal punkter utifrån Wilbert 

McKeachies Teaching Tips. Läraren kan redogöra för mer uppdaterad information än vad som 

vanligtvis finns i böcker, sammanställa material som är spritt över ett antal olika källor, 

anpassa det till sina åhörare, erbjuda en orientering inom det aktuella området och även 

inspirera sina elever att ta till sig ämnet. Läraren kan gå tillväga på olika sätt, men lämpligtvis 

använder han/hon exempel, förklarar utifrån elevernas begreppsvärld, gör kontinuerliga 

återblickar och sammanfattningar, försöker stämma av om eleverna har förstått föreläsningens 

innehåll och sammanfattar i slutet av genomgången.22 Samtliga intervjuade lärare använde sig 

av förmedlingspedagogik och påvisade att det finns tillfällen då det är väl befogat att använda 

sig av den metoden. Det blir möjligt att behandla ett ämne snabbare, ge eleverna nödvändiga 

förhandskunskaper, rätta till vanföreställningar om ett ämne eller lyfta fram något som många 

verkar ha problem med och gå igenom det i helklass.  

 

                                                 
20 Ibid.s.34f.  
21 Säljö, s.25ff. 
22 McKeachie, s.52ff. (Kapitel 5 i boken.) 
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Det är svårare att hos lärarna se kritik av rollen som handledare. Som sagt ställer sig lärarna 

bakom en aktivering av sina elever och att söka upp dem en och en kan räknas som ett 

framträdande element för en progressiv arbetsform. De befinner de sig i en handledarroll 

många gånger och när de hamnar där har de möjlighet att understödja elevernas självständiga 

arbete.  

 

Är någon av lärarrollerna fördelaktigare än den andra för att fostra elever till det nya 

samhälle som växer fram? 

Mycket tyder på att ett nytt samhälle växer fram där en oemotsäglig sanning inte längre 

dominerar och i denna värld möts många kulturer och det finns många informationskanaler. 

Därför måste skolans och lärarens roll bli att erbjuda strukturer i denna mångfacetterade 

verklighet.23 Annars måste frågan om framtidens skola sägas vara svår att svara på i det 

avseendet att det är svårt att uttala sig om hur framtiden kommer att gestalta sig 

överhuvudtaget. Lärarna säger att de i stort kommer att arbeta vidare i framtiden ungefär som 

de gör nu, men det arbetssättet de har nu förutsätter variation av undervisningen och en 

kontinuerlig anpassning till de krav som verkligheten ställer. Ena dagen kommer inte att vara 

den andra lik i vilket fall. Lärarna verkar medvetna om att undervisningen ställer andra krav i 

dagens skola än tidigare och hänsyn verkar i stor utsträckning ha tagits till verkligheten och de 

elever som går i dagens skola.   

 

Metoddiskussion 

Urvalet av intervjupersoner var ett bra sådant sett till omfattningen av detta examensarbete. 

Samtliga var gymnasielärare, vilket var det främsta kravet. Att två var män, två var kvinnor 

och att de hade olika ämnen var en bonus vad gäller att få synpunkter från olika perspektiv. 

Jag har dock inte eftersträvat att dra långtgående slutsatser utifrån kön eller 

ämneslärarkunskap, eftersom det inte hörde samman med uppsatsens syfte och antalet 

intervjupersoner var för litet för att detta skulle ge en representativ bild.  

 

Vid det ursprungliga utformandet av intervjufrågorna var utgångspunkten i stort att det finns 

förmedlande lärare och progressiva lärare, och att det går att komma fram till vilka de är 

genom deras hållning som den framkommer ur deras egna resonemang. I verkligheten 

kombinerade samtliga lärare förmedlingspedagogik och progressiv pedagogik om varandra i 

                                                 
23 Andersson, Persson och Thavenius, s.38f och s.61ff. 
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sin undervisning, vilket medfört lite omtänkande vad gäller vissa resonemang i uppsatsen. 

Sedan är det svårt att utifrån intervjuerna komma fram till hur mycket förmedlingspedagogik 

respektive elevaktiverande pedagogik som förekommer i varje lärares undervisning. För att 

åstadkomma detta hade det behövts mer omfattande fältstudier. Men huvudtanken var att 

komma åt uppfattningar som de intervjuade lärarna hade i de aktuella frågorna, vilket också 

har uppnåtts. .  

 

En fråga saknas i bilagan med intervjufrågorna men jag ställde den till samtliga intervjuade 

lärare, eftersom det i de olika intervjutillfällena visade sig att den behövdes för att ytterligare 

få fram lärarnas förhållande till förmedlingspedagogik. Frågan löd ungefär: Hur stor del av 

din undervisningstid bedömer du att du går igenom framme vid tavlan? Svaren blev alltid 

upplysande och faktiskt genomgående lika. Visst höll lärarna i genomgångar men de bedömde 

inte att de gjorde det en större del av tiden.  

 

En bakomliggande huvudtanke till de öppna intervjufrågorna var inte att de svar 

intervjupersonerna gav till frågor som hörde samman med ett visst intervjutema med 

nödvändighet behövde höra samman med det temat i den efterföljande dokumentationen. Att 

pussla ihop från intervjuernas olika delar och sammanföra dessa senare var önskvärt.  

 

Frågorna till intervjutemana 1 och 2 gav intressanta och reflekterande svar från 

intervjupersonerna. Svaren jag fick till de två första frågorna till tema 3 (Var hämtar du idéer 

ifrån?) Har du någon förebild?) hade för det mesta svårt att tillgodose syftet med min uppsats. 

I läraren Fredriks fall kom hans tankar om konstruktivismen upp, men annars nämnde övriga 

att de kunde snappa upp metodiktips från ämnesträffskonferenser och kandidater, vilka var 

intressanta att ta del av i sig men inte visade sig vara användbara i min senare dokumentation 

utifrån mina frågeställningar. Frågan om hur de tyckte att en bra lärare skulle vara var givande 

för att få fram goda tankar om lärarrollen. Frågan till tema 4 (Berätta om ett tillfälle då ditt 

undervisningsupplägg inte fungerade) lyckades inte i något fall tillgodose temat 

Risker/möjligheter med respektive lärarroll. Istället kunde jag plocka ihop svar till detta tema 

utifrån svar som tidigare getts. Tema 5 var i sin helhet svårt att utreda, eftersom framtiden är 

ett oskrivet blad de flesta gånger, men samtliga lärare verkade anse att förmedlingspedagogik 

varit mer förhärskande tidigare och att de metoder som används idag var bättre lämpade för en 

hållbar skolgång. I framtiden skulle lärarna sammanfattningsvis behålla sina nuvarande 

metoder, men utveckla dem utifrån en föränderlig skolas behov.  
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Genomförandet av intervjuerna fortlöpte på ett bra sätt. Samtliga lärare var vänliga och 

tillmötesgående och gav intressanta samt reflekterande svar på mina frågor.  

 

Det är möjligt att lärarnas åsikter om progressiv pedagogiks nackdelar hamnade något i 

bakgrunden i och med att förmedlingspedagogiken fick bli grundligare avhandlad. Frågan till 

tema 4 om ett undervisningsupplägg som inte fungerade hade förmodligen med fördel kunnat 

utelämnas. Det är dock osäkert om fler frågor som behandlat progressiv pedagogiks fördelar 

och nackdelar hade påverkat resultatet nämnvärt. Lärarna verkade i större grad stödja 

elevaktiverande metoder, vilket har framkommit.  

 

Avslutningsvis 

Lärarna verkar i stort sett synkade med den behandlade litteraturen. Förmedlingspedagogiken 

får inte samma stora utrymme som i äldre tiders skola där statsmakten och kyrkan ville 

inpränta sitt budskap. Progressiva, aktiverande metoder är bättre, men annars finns det inte 

tillräckligt många tecken som stödjer att förmedlingspedagogiken är på väg att försvinna eller 

med fördel borde göra det. När förmedlingspedagogik står sig som allra bäst kommer den 

tillsammans med andra sätt och kombineras gärna med diskussioner eller uppgifter att lösa. 

Alla elever behöver inte upptäcka hjulet varenda gång om läraren ger en strukturgivande 

introduktion till ett ämne, möjligtvis i stil med Granbergs pedagogiska modell.24 Jag hamnar 

nog ganska nära läraren Fredriks tes angående relationen mellan förmedlingspedagogik och 

elevaktiverande pedagogik – det finns ingen konflikt. Båda sätten kan fungera sida vid sida 

och ge varandra positivt understöd.  

 

Jag tror personligen att bland det viktigaste för pedagogen är att denne tror på sig själv och sin 

valda metod samt agerar i god samverkan med sina elever, vilka borde utgöra huvudobjekt i 

varje utbildning. Då kan nog metoden se ut lite beroende på vad man själv kommer fram till 

och utifrån vad som passar de olika inblandade parterna. Människor är olika, fungerar olika 

och lär sig olika, varför ingen borde underskatta att låta undervisnings- och inlärningssätten 

variera för bästa möjliga utfall för flertalet.  

 

 

                                                 
24 Modellen finns beskriven i Granberg, s.169 och 171ff. 
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Bilagor 
 

1. Intervjuteman 

 

Tema 1: (Presentation.) 

 

Berätta om dig själv, vem du är och hur länge du jobbat här! 

 

Tema 2: (Vilken lärarroll dominerar deras arbetssätt?) 

 

Berätta hur du lägger upp undervisningen en vanlig dag! 

Vad känns viktigt för dig när du planerar undervisning? 

Berätta om en riktigt bra undervisningssituation som du har skapat! 

 

Tema 3: (Vad avgör vilken lärarroll de intar?) 

 

Var hämtar du idéer ifrån? Har du någon förebild? 

Hur tycker du att en bra lärare ska vara? 

 

Tema 4: (Risker/möjligheter med respektive lärarroll?) 

 

Berätta om ett tillfälle då ditt undervisningsupplägg inte fungerade! 

 

Tema 5: (Är någon av lärarrollerna fördelaktigare än den andra för att fostra elever till 

det nya samhälle som växer fram?) 

 

Ställer undervisning idag samma villkor på läraren som för tjugo år sedan? Varför/Varför 

inte? Hur tror du att du kommer att arbeta med undervisning i framtiden? 

 




