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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vad F-3 lärare grundar sina val av 

undervisningsmetoder på. Metodik var ett ämne på lärarutbildningen fram till år 1988, under den 

tiden handlade det mer om teoretisk undervisning än om praktiska undervisningsmetoder. 

Metodikämnet var inte baserad på forskning, därav avlägsnades den från lärarutbildningen år 1988 

(Moberg, 1999, s.14). I vår studie har vi gjort kvalitativa intervjuer med sex F-3 lärare, för att ta 

reda på vad de grundar sina val av undervisningsmetoder på, vid respektive arbetsplatser. Den 

teoretiska utgångspunkten den här studien har utgått ifrån är didaktikens hur-fråga. Resultatet 

visade att lärarna grundade sina val av undervisningsmetoder på den erfarenhet de hade fått på sina 

respektive VFU (verksamhetsförlagda utbildning) och/eller på deras arbetsplats av kollegor. 

Därmed visade resultatet även att den nuvarande läroplanen och styrdokumenten är av betydelse i 

deras val av undervisningsmetoder.  
 
Nyckelord : Metodik, didaktik, Kvalitativa intervjuer, undervisningsmetoder 
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Inledning 

Metodik var ett ämne inom lärarutbildningen och användes som en grund för lärares val av 

undervisningsmetoder fram till år 1988. Regeringen valde att metodikämnet skulle tas bort helt från 

lärarutbildningen, detta var för att metodik som undervisningsämne inte var baserad på 

vetenskaplig grund. Om metodikämnet togs bort från lärarutbildningen, hur grundar dagens F-3 

lärare sina val av undervisningsmetoder?  

 

Metodik är alltså inget aktuellt ämne inom forskning, däremot görs det forskning kring ämnet 

didaktik, vilket kan vara det närmaste ämnet relaterat till metodik. Didaktik ämnet bidrar med 

kunskaper som vägleder en lärare att välja ut rätt undervisningsmetod vid rätt undervisningstillfälle. 

Däremot lärs inte ut hur undervisningsmetoder ska utformas, när lärare samarbetar med andra 

kollegor får de tips av varandra om hur undervisningsmetoder ska utformas.  

Undervisningsmetoder lärs in under VFU och inte under lärarledd tid, detta kan leda till att 

undervisningsmetoder skiljer sig från lärare till lärare. I samband med att lärare ska förhålla sig 

till läroplanen Lgr 11 och styrdokumenten, har det skapats bättre samarbeten mellan lärare och 

deras kollegor. Med den aktuella läroplanen och styrdokumenten ska lärare jämka sin undervisning 

till helt nya värdegrunder, samtidigt som undervisningen ska bli mer individanpassad. Varje lärare 

har ett unikt sätt att undervisa på och flera lärare ser andra möjligheter att påverka sin undervisning 

jämfört med sin egen skolgång. 

 

Det har skrivits en mängd debattartiklar om att metodik som ämne borde återinföras inom 

lärarutbildningen. En av dessa är ”In med forskningsbaserad metodik” som publicerades i 

skolvärlden (Skolvärden, 2015). I artikeln debatterar skribenten från lärarstudenters synvinkel och 

skriver att ”kopplingen mellan universitetets teorier och undervisningens praktik brister”. Bristerna 

mellan teorin och praktiken har fått lärarstudenterna att vilja ha mer forskningsbaserad metodik i 

sin utbildning. För att kunna planera en lektion måste en lärare veta hur undervisningsmetoder ska 

se ut, olika lektioner kräver olika undervisningsmetoder. I och med att det inte finns någon 

undervisning om undervisningsmetoder inom lärarutbildningen är frågan, hur F-3 lärare grundar 

sina val av undervisningsmetoder?  
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Bakgrund 

Metodik  

Metodik betyder ”läran om hur man undervisar” enligt Pedagogisk uppslagsbok från A till Ö utan 

pekpinnar (Lundgren, 1996, s.400). Metodik finns i anknytning till yrkespraktiken där den utvecklas 

av tidigare forskning inom området forskningsanknuten verksamhet (Kroksmark, 1997, s. 107). 

Fram till år 1988 var ämnet metodik något man läste på lärarutbildningen. Regeringen gjorde en 

utredning kring metodikämnet, i och med detta kom regeringen fram till att den skulle uteslutas 

som ett ämne på lärarutbildningen (LUT 74, 1978). Tomas Kroksmark (1997) betonar att metodik 

har svårt att bli accepterad som ett ämne och även inom forskning, för att det är svårt att utveckla 

kunskap inom området. Kroksmark menar att metodiken bara förs vidare, det är inget man kan 

utveckla kunskaper med hjälp av forskning. ”En ämnesinstitutions främsta uppgift är att utveckla 

kunskap, inte att föra den vidare. ” (1997, s. 107). Dagens utbildning pekar på att det inte finns 

några indikationer på metodik, då lärarutbildningen ska vara forskningsbaserad. Det närmaste 

ämnet som är relaterat till metodik är didaktik, en definition av didaktik som denna studie använder 

är Wahlströms (2015) ”Didaktik handlar om undervisningens och inlärningens teori och praktik ” 

(s. 131). 

 Läroplaners framträdande roll 

Under åren har det skett övergångar mellan olika läroplaner detta har gjort att lärarna ändrade sina 

undervisningsmetoder inom undervisningen. Innan metodiken på lärarutbildningen försvann 

använde lärarna Lgr 80, i denna läroplan fanns det exempel på undervisningsmetoder som skolorna 

skulle följa. En av dessa undervisningsmetoder var hur lärarna kunde arbeta med gruppering mellan 

samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen. Tanken var att hela skolan skulle 

samarbetade, både lärarna samt eleverna, detta skulle åstadkommas genom klassråd där eleverna 

skulle vara med och exempelvis bestämma vilket material som skulle användas med härledning av 

lärare (Lgr 80, s44). Lpo 94 skrevs i början på 1990-talet när skolan höll på att decentraliseras som 

mest, därmed kom friskolereformen år 1992, samtidigt blev kommunerna ansvariga för hur skolan 

skulle organiseras. I läroplanen formulerades olika kompetenser i läroplanen, t.ex. utvärdering, 

livslångt lärande och flexibilitet (Wahlström, 2015, s. 86). Lpo 94 omfattades av två olika sorters 

mål, dels strävansmål som var kompetensmål som läraren skulle sträva mot att eleven minst skulle 

uppnå, och dels ett resultatorienterat mål som eleverna skulle uppnå under sin skoltid (Wahlström, 

2015, s. 87). Genom detta fick lärarna större handlingsutrymme i undervisningen, då läroplanen 

var mycket kortare i text och mindre detaljerad till exempel kring undervisningsinnehåll. 
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Med Lpo 94 fanns det dubbla målnivåer, dels ett strävans mål och dels ett uppnående mål vilket 

gjorde det svårt att veta vad innehållet under lektionerna som lärarna höll skulle innehålla. Lärarna 

fick tolka och omsätta mål efter egen uppfattning, vilket gjorde att dessa mål kunde nås på olika 

sätt (Wahlström, 2015, s. 87). Det uppstod diskussioner om en ny läroplan, diskussionerna 

handlade om att ha en tydligare målstyrning genom att ha enbart en mål nivå (Wahlström, 2015, s. 

89). Sjutton år senare presenterades en helt ny läroplan med helt nya värdegrunder och uppdrag 

(mål och riktlinjer) detta var Lgr 11 för grundskolan (Prop. 2008/09:87). Argument för en ny 

läroplan var att det skulle bli tydligare målstyrning, förbättring av skolans resultat och renodla ett 

svårt system. I denna läroplan (Lgr 11) nämns bara lärarens skyldigheter men inget om 

undervisningsmetoder eller arbetsformer.  
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Forskningsöversikt 

Det är inte aktuellt att forska på metodik som ämne inom lärarutbildningen, då den togs bort från 

lärarutbildningen år 1988. Samtidigt förefaller det som att studier om lärares undervisningsmetoder 

är sällsynta. I den här forskningsöversikten kommer bland annat studier om metodik som 

undervisningsämne att lyftas upp. I brist på forskning kring metodik som ämne gjordes här valet 

att ta upp varför metodik som ämne försvann från lärarutbildningen, vilket förklaras i Åsa Mobergs 

(1999) forskningsstudie. Vidare instämmer John Hattie (2014) i sin studie att metodik saknas på 

lärarutbildningen, anledningen är att det inte finns en vetenskaplig grund bakom metodik som 

undervisningsämne. Slutligen lyfts två studier fram om utvärdering av undervisningsmetoder 

presenterade av Skolforskningsinstitutet (2019). 

 

Metodik som ett undervisningsämne   

Hur kommer det sig att vi har ett ämne som heter metodik? (Moberg, 1999, s. 14). Det var en fråga 

som Moberg fick under sin första lektion år 1971 som lärare i ämnet Metodik. Metodik var från 

början något man läste på lärarutbildningen fram till 1988, som sedan togs bort i den nya 

lärarutbildningen (LUT 74, 1978). Den frågan gjorde att Moberg genomförde sin studie ”En Studie 

av metodiken i lärarutbildningen 1842–1988”. Syftet med Mobergs studie var att förstå och förklara 

metodikämnets utveckling i lärarutbildningen, från 1842 fram till 1988 (Moberg, 1999, s. 56). 

Moberg gjorde sin studie genom att analysera texter om metodik i styrdokumenten i förarbeten till 

stadgar och i utbildningsplaner. Moberg nämner i sin studie att det inte finns mycket forskning 

kring metodik i lärarutbildningen, metoden som användes i studien blev textanalys. I Mobergs 

studie användes även intervjuer men det nämns att de bara är kompletterande textmaterial (1999, 

s.58). 

 

Mobergs studie handlar främst om att förstå och kartlägga mönster i metodikämnet i 

lärarutbildningen. Data till studien samlades in på två nivåer, en deskriptiv nivå och en analytisk 

nivå. Studien visar hur metodik som ämne ändrades med tiden beroende på hur de teoretiska 

undervisningarna hade utformats under åren samt erfarenheter från praktik. När 

folkskoleseminarium gick till lärarhögskolan avskaffades övningsskolan (lärarledd undervisning 

inom metodik), det splittrade teori och praktik i olika perioder, vilket gjorde att den teoretiska 

undervisningen försvann, som ersättning gjordes praktik på olika skolor. Sedan år 1977 blev det ett 

läraröverskott i skolorna och man drog in praktikplatserna, vilket gjorde att lärarna förlorade den 

praktiska delen i sin utbildning. I och med detta fanns det kurser i metodik, anledningen till att det 
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inte blev ett ämne var att man var osäker på vilken institution som skulle ansvara om ämnet, detta 

gjorde att det inte blev något riktigt metodikämne. Mobergs studie visar att högskolereformen var 

grunden till avskaffandet av undervisning inom metodikämnet (Moberg, 1999, s. 224). I Mobergs 

textanalyser framkommer det att metodik fortfarande finns kvar i styrdokumenten, därmed lyfts 

det att metodikämnet kommer från lärarnas egen undervisningspraktik (1999, s. 226). Moberg 

förklarar även att vem som helst kunde undervisa i metodik, vilket kunde tolkas som slutet för 

metodikämnet inom lärarutbildningen (1999, s. 227). 

Hattie om Lärarutbildningen 

Hattie (2014) har skrivit Synligt lärande som är baserad på 800 metaanalyser om vilka åtgärder som 

höjer elevprestationer i skolan (Hattie, 2014, s. 8). När den nya läroplanen Lgr 11 fastställdes år 

2011 fick Hatties (2014) metaanalyser en större betydelse i Sverige, eftersom det framgår att all 

utbildning ska vara baserad på vetenskaplig grund i läroplanen Lgr 11 (Hattie, 2014, s. 9).   

 

Hattie (2014) uppger att lärarutbildande centrala institutioner anser att det inte finns nog med 

underlag grundad på erfarenhet när det kommer till metodik för att lägga grunden till blivande 

lärare (Hattie, 2014, s. 155). Flera som arbetar på lärarhögskolor påstår att det redan finns ett 

fastställt innehåll med kärnkunskaper, erfarenheter och insikter med en särskild ordning som de 

anser alla blivande lärare borde ha. Dessa kärnkunskaper och erfarenheter kunde se olika ut 

beroende på vilken lärarutbildande institution det gällde. Hattie bekräftar att i samband med möten 

om undervisning på lärarhögskolor med sina kollegor, har det oftast bestämts vilka kärnkunskaper 

och erfarenheter som bör ingå i undervisningen för blivande lärare. Detta har lett till flera upprörda 

dialoger, framför allt har det fastställts stora variationer i kärnkunskaperna. Enligt Hattie spelar det 

ingen roll vilken ordning en lärare på lärarutbildningen lär sig kärnkunskaper. Det ska inte heller 

finnas specifika erfarenheter som ska förmedlas i undervisningen som vissa centrala lärarutbildande 

institutioner anser ska vara en del av utbildningen. Därmed nämner Hattie att något som är 

förvånansvärt med olika lärarutbildningar är hur de förhåller sig till forskningsdata när det kommer 

till undervisningsmetoder för blivande lärare, det i sin tur påverkar nya lärare hur dessa förhåller 

sig till forskningsdata. Hattie förmodar att anledningen till detta kan bero på att blivande lärare blir 

lärda att inte förhålla sig till forskningsdata. De flesta som studerar på lärarhögskolan brukar hysa 

en åsikt om att praktiken är det roligaste på utbildningen eftersom man lär sig bäst genom praktik. 

Om blivande lärare anser att den verksamhetsförlagda utbildningen är det som har varit bäst och 

mest lärorikt, visar det att den utbildningen dessa lärare har gått inte har varit verkningsfull (Hattie, 

2014, ss. 155–156). 
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Studier som utvärderar undervisningsmetoder 

Det förefaller som tidigare nämnt att studier om lärares undervisningsmetoder är sällsynta, däremot 

finns det några studier som utvärderar undervisningsmetoder som presenteras av 

skolforskningsinstitutet. Skolforskningsinstitutet (2019) har i uppdrag att ge förutsättningar för de 

som är verksamma inom skolväsendet att ta del av vetenskapsbaserade metoder och arbetssätt.  De 

som är verksamma inom skolväsendet ska med hjälp av dessa forskningsöversikter möjliggöra 

vetenskapsbaserade arbetssätt och vetenskapligt baserade metoder för att planera, genomföra och 

utvärdera undervisningen. 

 

I en forskningsöversikt av Skolforskningsinstitutet: ”Språk- och kunskapsutvecklande undervisning 

i det flerspråkiga klassrummet -med fokus naturvetenskap (2018)” lyfts en studie med syftena att 

både undersöka dels hur flerspråkiga elever på gymnasienivå blir undervisade i sitt andraspråk i 

naturvetenskaplig argumentation och kommunikation, och dels vilka undervisningsmetoder läraren 

använder för att stödja dessa flerspråkiga elever (2018, s,16). De flerspråkiga eleverna som deltog i 

studien hade spanska som förstaspråk och engelska som andraspråk. En lärare utförde studien 

tillsammans med olika flerspråkiga elever, dessa tillsammans blev observerade av forskare. 

Forskarna kunde redogöra för olika undervisningsmetoder, vilket läraren (som utförde studien) 

använde sig utav för att ge dessa flerspråkiga chansen att formulera och framföra 

naturvetenskapliga argument. Exempel på de undervisningsmetoder läraren använde sig utav var 

bland annat: att låta eleverna använda både sitt första och andra språk i t.ex. skrivuppgifter och 

diskussioner, översätta andraspråks material till spanska osv. Lärarens olika undervisningsmetoder 

gav eleverna möjligheten att framföra den kunskap de förkovrat sig med hjälp av sitt förstaspråk. 

Att låta dessa flerspråkiga elever ta hjälp av sitt förstaspråk för att uttrycka deras kunskap, gör att 

det skapas bättre förutsättningar för dessa flerspråkiga elever att använda skolspråket på andra 

språk i skolmiljön (2018, s. 16–17) 

 
I en annan av Skolforskningsinstitutets studier presenteras ”klassrumsdialog i 

matematikundervisningen- matematiska samtal i helklass i grundskolan (2017)”. Syftet med 

forskningen är att ge lärare forskningsbaserad kunskap om klassrumsdialoger i matematik, som 

stöd vid planering och ledning av undervisning (2017, s. 1). Genom att lärare utformar sin 

undervisning utifrån den kunskap de får om klassrumsdialoger i matematikundervisningen 

(presenterad av skolforskningsinstitutet) kommer de kunna möta och ta tillvara elevernas olikheter. 

Att fokusera på klassrumsdialoger motiveras för att det är ett arbetssätt som kan ta tillvara elevers 

olika matematiska idéer, där de kan bli en del av undervisningen. Därefter blir elevers idéer synliga 

för läraren och då skapas det möjligheter för läraren att anpassa undervisningen efter sina elevers 

behov. I forskningen utgår samtalen i matematiken utifrån tre olika dialogtyper. Den första 



AISHWARYA INGEMARSSON 
PHILIP SVENSSON 

 11 

dialogtypen är disputerande samtal, där eleverna försöker behålla kontrollen och försvara sina idéer 

istället för att lyssna på andra klasskamrater och få lärdom utifrån deras idéer. I och med det blir 

den andra dialogtypen kumulativa samtal, där eleverna är okritiska och accepterande av 

klasskamraternas idéer, de godtar dessa idéer utan att utvärdera dem. Den sista dialogtypen är 

utforskande samtal, där eleverna försöker skapa en gemensam förståelse genom att engagera sig i 

klasskamraternas idéer samtidigt som de motiveras och uttrycker sina egna idéer. Denna forskning 

menar att klassrumsdialoger med utgångspunkt i utforskande samtal visar att eleverna engagerar 

sig och kommer överens om gemensamma matematiska resonemang, som gynnar de flesta elever 

(Skolforskningsinstitutet, 2017, s. 1). 

 

 

 

 

Sammanfattning av forskningsöversikt 

Den forskningsöversikten som här har presenterats visar på tre olika sätt att se på hur 

undervisningsmetoder sett ut för lärare. Mobergs (1999) studie visar att det inte finns några 

indikationer av metodik inom lärarutbildande institutioner i Sverige. Hattie (2009) beskriver sin syn 

på hur olika centrala lärarutbildande institutioner saknar grunden i att undervisa om 

undervisningsmetoder. En kvarstående fråga blir då vad lärare grundar sina val av 

undervisningsmetoder på? Skolforskningsinstitutionen har i uppdrag att bidra med 

vetenskapsbaserade arbetssätt och metoder, i denna forskningsöversikt tas två av deras 

forskningsöversikter upp, dels ”Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga 

klassrummet -med fokus naturvetenskap (2018)” och ”Klassrumsdialog i 

matematikundervisningen- matematiska samtal i helklass i grundskolan (2017)”. Båda översikterna 

problematiserar och utreder hur läraren kan med hjälp av dessa förbättra sina val av 

undervisningsmetoder, samtidigt som arbetssätten och metoderna gynnar eleverna. 

Skolforskningsinstitutets forskningsöversikter visar med andra ord att det har påbörjats en del 

forskning kring undervisningsmetoder.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie stödjer sig på didaktikens hur-fråga som är i ett släktskap med didaktik, vilket är den 

teoretiska utgångspunkten. Under detta avsnitt kommer studiens teoretiska utgångspunkt att 

presenteras.  

Didaktik  

I början på 1900-talet användes begreppet metodik inom svensk pedagogik som didaktik används 

i dagens samhälle. Efter reformeringen av universitets- och högskoleväsendet (år 1977) ställdes det 

krav på att utbildningen skulle baseras på vetenskaplig grund. Didaktik betyder läran om 

undervisning eller undervisningsvetenskap (Lundgren, 2017, s. 141), i didaktiken ingår även 

inlärningsteori och praktik (Wahlström, s.131), efter 1977 började man använda ordet didaktik som 

det görs idag (Lundgren, 2017, s. 142). Med hjälp av didaktiken kan man få perspektiv på hur 

undervisningen tar sin form. Inom didaktiken finns det klassiska didaktiska frågor, till dessa hör 

Till vad-frågan som frågar vad målet med undervisningen är, Varför-frågan som besvarar hur man 

motiverar eleverna att lära sig. Vad-frågan som går ut på att anpassa materialet till innehållet för att 

göra den relevant till eleverna och för att de ska kunna nå målet med undervisningen. Vem-frågan 

är vem som ska lära sig och den sista frågan är Hur-frågan som är utgångspunkten för hur lektionen 

ska läggas upp utifrån frågorna som ställdes innan. För att enklare förstå didaktik använder man 

sig av en didaktisk triangel, denna triangel innehåller delarna: Innehåll-vad, elev-varför och läraren-

hur (Lindström & Pennlert, 2016, s. 9). Varje hörn speglar hur de tre delarna: innehåll, elev och 

läraren samspelar med varandra, i denna studie är det hur-frågan som är i fokus som den teoretiska 

utgångspunkten. 

 

Hur-frågan i denna studie  

I didaktiken är läraren en av de tre hörnen i den didaktiska triangeln. Läraren har två olika relationer 

till de andra hörnen, relationen mellan läraren och eleven samt relationen mellan läraren och 

innehållet (Lindström & Pennlert, 2016, s. 10). När det kommer till relationen mellan läraren och 

innehållet är den slutgiltiga didaktiska frågan; hur-frågan. Genom att läraren ifrågasätter hur 

upplägget av undervisningen ska se ut, kommer läraren behöva gå vidare till vilka 

undervisningsmetoder som kan vara passande. Den väsentliga frågan i denna studie blir då; vad 

grundar lärare sina val av undervisningsmetoder på? 

 

I denna studie utgör didaktikens hur-fråga en ram för vårt undersökningsområde och är en grund 

för analysen. Hur-frågan kan användas som en utgångspunkt för hur en lektion ska struktureras 

upp och vilka undervisningsmetoder som kan vara ett stöd för undervisningen respektive 

inlärningen (Lindström & Pennlert, 2016, s. 11). Den här studien kommer utgå ifrån att sätta den 
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didaktiska hur-frågan i centrum och titta på aspekter som: lärarnas skolgång, respektive lärares 

lärarutbildning, den nuvarande läroplanen och aktuell forskning samt dess påverkan på dessa F-3 

lärares val av undervisningsmetoder. Det är alltså den didaktiska hur-fråga som är centralt för denna 

studies syfte, vilket är att bidra med kunskap om vad F-3 lärare grundar sina val av 

undervisningsmetoder på? I och med denna aspekt är studiens fokus att ta reda på hur läraren gör 

valet av undervisningsmetod inom sin undervisning.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur lärare som arbetar i årskurs F-3 grundar 

sina val av undervisningsmetoder. 

 
Frågeställningar: 

1. Hur har undervisningen som de intervjuade lärarna själv fått under sin skolgång betydelse 

för lärarnas val av undervisningsmetoder? 

 

2. Hur har respektive lärarutbildning bidragit med lärarnas val av undervisningsmetoder? 

 

3. Hur har den nuvarande läroplanen samt styrdokument från de intervjuade lärarnas 

respektive arbetsplats betydelse för deras val av undervisningsmetoder? 

 

4. Hur har aktuell forskning om undervisning betydelse för de intervjuade lärarnas val av 

undervisningsmetoder?  
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Metod 

Under detta avsnitt kommer studiens analysmetod, urval, datainsamling, forskningsetik, validitet 

och reliabilitet, arbetsfördelning och begräsningar att presenteras.   

 

Analysmetod 

Vi valde att använda en tematisk analys som vår analysmetod. Enligt Bryman (2018) är tematisk 

analys en vanlig analysmetod för en studie med kvalitativa data (s. 702). En tematisk analys utförs 

genom att hitta olika teman eller koder i den insamlade data, i detta fall transkriptionerna av de 

intervjuade F-3 lärarna. De teman som söks är sådana som är relevanta för studiens syfte, så som 

ord som handlade vårt syfte och frågeställningar exempelvis undervisningsmetoder, läroplan, 

lärarutbildning och uttalande om hur har den intervjuade läraren fått sina undervisningsmetoder 

eller hur läraren såg på sin egen skolgång. 

 

Efter att vi hade transkriberat intervjuerna började vi att läsa igenom det material som vi samlat in, 

detta för att bli bekant med materialet. Nästa steg var att koda transkriberingarna, här satte vi ut 

namn på stycken som passar bra ihop med varandra. Ett exempel är att när de intervjuade nämner 

VFU, så sätter vi namnet på stycket VFU. När vi hade namn på texten utvecklade vi koderna till 

teman, texterna antingen färgkodades eller strykes under med hjälp av en bläckpenna. Det var för 

att lättare kunna se vilka som hängde ihop och vilka deltagare som sade likadant om samma teman. 

Olika teman handlade om olika intervjufrågor (se bilaga 3), när vi hade färgat och/eller strukit 

under lade vi ihop teman och kodningar som hörde samman. Här kunde vi nu se vilka av 

intervjuarna som har fått exempelvis katederundervisning i grundskolan för det var färgat i grönt 

och de som utvecklar sitt svar mera utförligt blev understruket med bläckpenna. Nu kunde man 

tydligare se vilket som var viktigt för vårt syfte/frågeställningar och sedan kunde man sålla bort det 

oviktiga, som inte behövdes för vår studie. Sedan analyserades teman och kodningar som förts 

samman för att slutligen kunna dra slutsatser mellan sambanden och teman kopplat till 

forskningslitteraturen. 
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Urval 

 

Denna studie har fått en spridning på deltagarnas erfarenheter angående hur länge lärarna hade 

arbetat. Det skiljer sig på erfarenheter från 1 år till 21 år inom läraryrket, det skiljer sig även på 

behörighets nivån för deltagarna. Fyra lärare har behörighet 1–7 och med en inriktning matematik 

och naturorienterandeämnen (No) medan två av lärarna har behörighet 1-6 utan specifik inriktning. 

De intervjuandes kön har ingen betydelse i denna studie. 

 

Denna studie genomfördes i en större stad där sex F-3 lärare/klasslärare medverkade i studien. 

Urvalet av lärare gjordes genom vad Trost (2010) kallar för bekvämlighetsurval med strategiskt 

urval. Bekvämlighetsurval innebär att utgå från det som finns tillgängligt och anses vara passande. 

Denna studie utgick från att söka upp tidigare kontakter och att hitta lärare som hade möjlighet att 

delta, vilket blev sex F-3 lärare. Vi använde oss av bekvämlighetsurval för att den passade in bäst 

för den tidsram vi hade (Trost, 2010, s. 138).  Sammanfattningsvis innebär strategiskt urval ett sätt 

att planmässigt ordna urvalet av deltagare för t.ex. intervjuer, vilket Trost (2010) anser resultera i 

att få bättre förståelse för det som vill tas reda på. Valet strategiskt urval gjordes genom att kontakta 

dessa F-3 lärare på olika skolor inom samma stad via mejl. Innan det strategiska urvalet skickade vi 

ut mejl till fyra skolor och kontaktade alla F-3 lärare, vilket kunde variera mellan fem till tio lärare 

per skola. Några av lärarna avböjde på grund av tidsbrist eller inte återknöt alls. Efter detta valde 

vi att gå på gamla kontakter, dessa lärare var villiga att hjälpa oss att hitta några extra lärare som 

kunde vara med. De intervjuade lärarna visste bara vad studien hette innan de blev intervjuade, vi 

tror att detta inte ska ha påverkat resultatet och inte bidragit till en skev rekrytering. 
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Tabell 1 Deltagande 

I tabellen ser vi att fyra lärare har utbildning inom 1-7 matematik och No och två lärare har 

inriktning inom 1-6. Vi ser även att det skiljer sig mellan 1 år till 21 år av erfarenheter inom yrket 

och att deltagarna började sin utbildning vid olika tillfällen mellan år 1996 och år 2012. 

Datainsamling  

Enligt Trost (2010) är valet att göra kvalitativa intervjuer lämpligt för en studie där syfte och 

frågeställningar handlar om att förstå deltagarens resonemang på djupet (s. 66–67). Genom att göra 

kvalitativa intervjuer skapas rikt material med möjlighet för deltagarna att utveckla sina   

ståndpunkter och idéer, beroende på vad deltagarna svarar. Denna beskrivning stämde väl överens 

med vår studies syfte och därför valdes kvalitativa intervjuer som metod för datainsamling.  

 

Enligt Trost (2010) är en halvstrukturerad kvalitativ intervju en sådan som hålls med en god 

struktur, för att ta reda på något i synnerhet inom ett visst område (Trost, 2010, s. 40). Intervjuerna 

 

 

Lärare 

 

Behörighet 

 

Började studera 

 

Erfarenheter i 

yrket 

Lärare 1 1–7 Matematik, 

No & Engelska 

1996 19 år 

Lärare 3 

 

1–6 2009 1 år 

Lärare 4 

 

Grundskolans 

tidigare år (1–6) 

2009 3,5 år 

Lärare 5 

 

1–7 Matematik & 

No med inriktning 

idrott 

1995 21 år 

Lärare 6 1–7 Matematik & 

No 

2012 4 år 

Lärare 7 1–7 Matematik & 

No 

1997 18 år 
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har gjorts med en hög grad av strukturering, med öppna intervjufrågor. Öppna intervjufrågor bidrar 

till att låta den deltagande svara på frågorna på sitt eget sätt, vilket är motsatsen till ledande frågor. 

 

Formuleringen av intervjufrågorna (se bilaga 3) är mycket raka och okomplicerade, vilket är 

utmärkande för kvalitativa intervjuer (Trost, 2010, s. 25). De första frågorna var väsentliga för hur 

resten av intervjun skulle utformas, dessa intervjufrågor ska formuleras på ett enkelt och bekant 

sätt för att skapa tilltro hos deltagaren (Trost, 2010, s. 84), vilket gjordes genom att ställa frågor om 

deltagaren kopplat till studiens huvudområde. I detta fall fick lärarna berätta kort om sin 

lärarutbildning och om sitt arbete som lärare. Sex F-3 lärare/klasslärare deltog i intervjuerna, 

intervjuerna gjordes med två intervjuare och en F-3 lärare åt gången. Trost (2010) hävdar att det 

finns en fördel med att ha med en kollega, i och med att det är två som lyssnar, dessutom är det 

lättare att ställa följdfrågor. I detta fall är den ena intervjuaren mer tränad på att intervjua jämfört 

med den andra, därför har det varit lämpligt att den tränade intervjuaren höll i de första intervjuerna 

medan den andra var med och lärde sig under tiden.  

 

Med tanke på att deltagarna kan ställa upp på intervjun överlät vi var intervjun skulle äga rum åt 

deltagarna (Trost, 2010, s. 65–66). De flesta intervjuerna ägde rum på deltagarnas arbetsplats, men 

det fanns några enstaka som inte hade möjlighet till det. I sådana situationer är det viktigt att 

deltagarna inte känner att allt ansvar läggs på dem, således kan det vara bra om intervjuarna ger 

förslag på plats (Trost, 2010, s. 66), därför gjordes sådana intervjuer på universitet där intervjuarna 

studerade. Intervjuarna hade redan varit i personlig kontakt med respektive deltagare innan denna 

studie, vilket gjorde att det inte gick åt tid för dessa att presentera sig. Innan intervjuerna började 

skrev lärarna under en medgivandeblankett (se bilaga 1), där de samtyckte för en intervju och att 

deras röst spelades in. Varje intervju spelades in med en ljudupptagare, vilket kan både ses som en 

fördel eller nackdel enligt Trost (2010). Fördelen var att det fanns möjlighet att återspela intervjun 

flera gånger, under transkriptionen. Därmed fick intervjuarna möjligheten att reflektera kring var 

misstag, som exempelvis om tonläget under intervjun behövde justeras, kunde kompletteras till 

nästa intervjutillfälle (Trost, 2010, s. 74).  Innan frågorna ställdes förberedde intervjuarna 

deltagarna, genom att uppge strukturen på intervjufrågorna där de första frågorna skulle vara 

uppvärmande för de mer djupgående frågorna. 
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Forskningsetik  

Forskningsetik kan ses som något de flesta äger visshet om, men enligt Vetenskapsrådets bok God 

Forskningssed är detta inte ett faktum, en angelägen aspekt inom forskningsetik handlar om hur olika 

typer av deltagare ska bemötas. Flera kan se det uppenbara med att alla deltagarnas identitet ska 

skyddas för att dessa inte ska behöva hamna i obekväma situationer och hur detta görs är också 

viktigt. Det visar sig att många tar upp etiska frågor som berör de som deltar i forskningen, men 

glömmer att ta upp etiska frågor om själva forskningsetiken. Etiska frågor som berör 

forskningsetiken handlar om forskarnas ansvar för bl.a. forskning och samhället (Sverige 

utbildningsdepartementet, 2017, s 12–13). 

 

Trost (2010) lyfter fram att det är viktigt att ställa etiska frågor i centrum när det kommer till all 

forskning, särskilt när intervjuer används som metod i forskning (2010, s. 137). Det första viktiga 

steget var att informera deltagarna om intervjuns ämnesområde, vilket gjordes i form av en 

informationsblankett (se bilaga 2) som mejlades ut innan själva intervjuerna tog plats. I samband 

med detta skickades även en medgivandeblankett ut (se bilaga 1), som skulle lämnas tillbaka vid 

intervjutillfället. Anledningen till att skicka ut information i förväg var för att avstämma att 

deltagarna dels ville ge samtycke angående intervjuns ämnesområde och hur intervjun kommer 

dokumenteras. Ett informerat samtycke innebär att den som deltar har medgivit att den har tagit 

del av information kring intervjun och bekräftar att frivilligt ställa upp med sin underskrift via en 

medgivandeblankett (Trost, 2010, s. 124–125). 

 

Från och med att deltagaren medger och skriver under att deltagaren vill medverka i studien, hålls 

alla uppgifter om dessa konfidentiellt men inte anonymt. Det som menas med konfidentialitet är 

att de som gör studien samt håller i intervjuerna, besörjer all insamlade data så att ingen kan ta reda 

på vilka det är som har medverkat i studien (Trost, 2010, s. 61). I medgivandeblanketten (se bilaga 

1) framgår det att ingen obehörig kan få tillgång till datainsamlingen. I och med att denna uppsats 

är ett arbete som betygsätts inom grundlärarprogrammet F-3, anses examinatorn som behörig vid 

fall där studiens inte håller de validitets- samt reliabilitetsstandard (se avsnitt Validitet och 

reliabilitet) och andra krav som finns.  
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 Validitet och reliabilitet 

Trost (2010) beskriver att ordet validitet innebär exempelvis att en fråga ska mäta det den är avsedd 

att mäta, men vid kvalitativa intervjuer är det vanligare att mäta vilken innebörd ett visst begrepp 

eller företeelse har för den som blir intervjuad (2010, s. 133). I de flesta intervjufrågorna tillades 

personliga och possessiva pronomen som: “du eller “din, för att ta reda på vad respektive deltagare 

menade eller upplevde enligt sig själv. Beroende på vilket område intervjufrågan berör kan 

intervjuaren ställa en följdfråga för att få in deltagaren på det hen vill undersöka, då används öppna 

frågor. Vår studie genomfördes i en och samma stad på sex lärare vid olika skolor vilket kan 

reducera studiens generaliserbarhet då många av våra frågor var baserade på de intervjuades 

erfarenheter. Datainsamlingen för den här studien är tillräcklig för att dra slutsatser inom denna 

uppsats analys och resultat och därmed bidra med kunskap inom området, men inte för att dra 

generella slutsatser.  

 

Reliabiliteten, även kallad tillförlighet innebär enligt Trost (2010) att något som mäts vid en 

studie/forskning ska vara stabil, utan att påverkas av bl.a. slumpmässiga inflytelser. Reliabiliteten 

är viktig för att reliabilitets mätningen inte ska utsättas för slumpmässiga inflytelser. Det innebär 

att man ska kunna utföra likadana intervjuer som redan har utförts, vid ett annat tillfälle och få 

samma resultat som vid de tidigare intervjutillfällena (Trost, 2010, s.131). För att sänka 

slumpmässiga inflytelser valdes en intervjuare som höll i alla intervjuer förutom två. Den som blev 

intervjuad fick välja plats och tillfälle för sin intervju, för att få denne att känna sig trygg utan att 

bli stressad över att behöva anpassa sitt schema efter intervjuarna. De flesta av lärarna valde sin 

arbetsplats som plats för intervjun, vilket gjorde att intervjuerna hölls på en likvärdig plats, samtidigt 

kan åldrarna också variera. Vissa intervjuer gav snarlika svar medan andra gav helt olika svar, det 

kan bero på deras egna tolkningar av frågorna utifrån deras egna erfarenheter. Svaren registrerades 

på samma sätt för alla intervjuer detta för att få precisionen i svaren att bli likvärdiga. 

Arbetsfördelning  

Under hela studiens arbetsgång har Philip och Aishwarya varit tydliga med att dela upp arbetet på 

ett fungerande sätt. När det kommer till litteratursökning för forskningsöversikt delades arbetet 

upp på ett rättvist sätt, innan skrivandet påbörjades. Det som lästes gemensamt var bland annat 

skollagen, Lpo 94, Lgr 11 samt olika forskning relaterade till denna uppsats.  
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I och med att denna studie görs i par ansåg båda att det var viktigt att ha ett tydligt syfte att utgå 

ifrån genom hela arbetet. Syftet och frågeställningarna var något som avgjordes gemensamt. Philip 

hade huvudansvar för avsnittet ”bakgrund” och Aishwarya hade huvudansvaret för avsnittet 

metod. Sammanfattningen och inledningen samt avsnittet validitet och reliabilitet valdes att skrivas 

gemensamt. 

 

Intervjufrågorna (se bilaga 3) skrevs och reviderades gemensamt, Philip och Aishwarya närvarade 

på de flesta intervjuerna. När Philip höll i intervjuerna, observerade Aishwarya och vice versa, ett 

par intervjuer behövde hållas enskilt på grund av sjukdom. För att vara på den säkra sidan hade 

båda ansvar för dokumenteringen, vilket i detta fall innebar att intervjun spelades in med en 

ljudupptagare. Informationsbladet (se bilaga 2) samt medgivandeblanketten (se bilaga 1) var en 

färdig mall från den institutionen Philip & Aishwarya studerar vid, vilket reviderades gemensamt.  

 

Philip höll i de flesta intervjuerna och Aishwarya transkriberade intervjuerna med lärare 3, 4, 5 samt 

6 och Philip transkriberade intervjuerna med lärare 1 och 7. Datainsamlingen analyserades 

gemensamt med hjälp av en tematisk analysmetod (se Analysmetod) och därefter delade Philip och 

Aishwarya delavsnitten sinsemellan innan avsnitten analys och diskussion skrevs. Avsnitten 

konklusion och begräsningar valdes att skrivas gemensamt.  

 

 

Begränsningar 

En bristfällig faktor i arbetet var att det var färre lärare än vad man önskade som deltog i 

intervjuerna. Hade flera lärare kunnat medverka hade resultatet möjligtvis sett annorlunda ut. En 

annan faktor som skulle kunnat göras annorlunda var att det bara var lärare från samma stora stad 

som deltog i dessa intervjuer, istället för exempelvis lärare från olika städer. Om intervjun hade ägt 

rum med andra deltagare finns det en sannolikhet att resultet blivit annorlunda eftersom 

intervjufrågorna utgår från respektive lärares erfarenheter. Valde man lärare från olika kommuner 

kunde man kanske undvika att de påverkas av influenser inom samma kommun. Om man haft mer 

tid skulle man hunnit intervjua fler lärare och eventuellt fått ett bättre resultat. Slutligen var den 

största bristfälliga faktorn att det inte fanns mycket forskning inom vår studies ämnesområde, vilket 

gjorde att det blev svårt att hitta mer relevant information om metodik inom Lgr 11.  
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Resultat 

För att kunna ha en bra undervisning krävs att lärarna har bra undervisningsmetoder för att kunna 

förmedla kunskapen vidare till alla eleverna på undervisningen. I denna studie är syftet därför att 

bidra med kunskap om hur lärare som arbetar i årskurs F-3 grundar sina val av 

undervisningsmetoder. För att analysera materialet och besvara forskningsfrågorna har det valts att 

använda ett didaktiskt perspektiv med ett särskilt fokus på den didaktiska Hur-frågan (se avsnittet 

teoretiska utgångpunkter). I detta avsnitt beskrivs resultatet av den tematiska analysen utifrån fyra 

aspekter som är centrala i forskningsfrågorna; lärarnas egen skolgång, lärarutbildningen, den 

nuvarande läroplanen, och aktuell forskning om undervisning. 

 

Egen skolgång 

Alla de intervjuade lärarna sade att det är skillnad mellan hur det var i skolan under deras egen 

skolgång  och hur det är nu i grundskolan, men här skiljer sig deras erfarenheter mycket. Lärare 5, 

6 och 7 uppger att det var nästan bara katederundervisning under deras tid i grundskola. Lärare 6 

sade att hen bara fått katederundervisning och fortsatte att förklara att läroplanen Lgr 11 har gjort 

att de har fått mer utrymme ”Den ger mer utrymme för att arbeta på för att uppnå de mål och 

kriterier [...] behöver man ha en annan typ av undervisning”. Lärare 1, 3, 4 och 7 poängterade att 

undervisningen har blivit mer individanpassad än vad den var förr. Lärare 7 sade ”Mera 

individanpassat idag [...] jag märker att jag själv har mycket att man ska individualisera för varje 

barn och tänka vad behöver du” och nämner att det var mycket gruppundervisning när hen gick i 

skolan. Lärare 5 förklara att lärare idag fortfarande använder mycket katederundervisning men att 

man måste bygga lektionen från någonting och sedan uppger hen att ”det var mer föreläsning och 

den biten förr än vad det är idag”. 

 

 

Lärarutbildning 

 
Lärare 1, 3 och 6 nämnde att de grundar sina val av undervisningsmetoder från sin egen VFU när 

de studerade på lärarutbildningen. En av dessa tre lärare var Lärare 1, hen säger “framför allt fick 

jag mycket från VFUn, så hela mina första år gjorde jag prick det från VFUn. Lärare 1 förklarar 

även senare ”sen när Lgr 11 kom ut så har vi ändrat väldigt mycket så nu jobbar jag väl inte som 

jag gjorde”.  
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Av de som blev intervjuade uppger lärare 1, 4 och 7 att de har fått de mesta av deras 

undervisningsmetoder när de kom ut i arbetslivet och började arbeta som lärare. Under sin tid i 

yrket/professionen berättade lärarna att de har fått mycket undervisningsmetoder från kollegor på 

arbetsplatsen. Lärare 4 talar om att hen inte kommer ihåg någon specifik undervisningsmetod som 

hen har lärt sig och säger ”känns som jag borde det för det inte var så länge sedan”.  Lärare 4 säger 

sedan att hela lärarutbildningen är suddig efter hen har börjat jobba. Lärare 7 kommer inte riktigt 

ihåg om just hens utbildning har bidragit med undervisningsmetoder för de var tjugo år sedan hen 

gick ut. 

 

Lärare 5 berättar om hur lärarutbildningen lade en grund för de framtida val av 

undervisningsmetoder hen använder. Hen förklarar att utbildningen ”bara varit grunden och vad 

som funkar i olika grupper”. Hen fortsätter att tala om hur utvecklingen i lärarutbildningen 

förändras ”det ingår ju influenser hela tiden i lärarutbildningen och vad man ska sikta in sig på, hur 

det ska vara nu”. Lärare 3 uppger att hen fick många teoretiska tips på hur man kan undervisa och 

sade att de har haft mycket av detta men att de har varit i former av att skriva lektionsplaneringar. 

Lärare 3 fortsätter med att säga ”man ska koppla syfte, mål, innehåll och utvärdering” och förklarar 

hur lärarutbildningen har hjälpt hen med det. Något som Lärare 3 vill förmedla med detta är som 

hen sade själv ”Spelar ju ingen roll hur mycket vi kör [...] vi måste ju kolla ATT det funkar och att 

DE lär sig.”.  Här syftar läraren att det är lektionen som ska funka och att eleverna ska lära sig. 

Lärare 5 uppger att hen hade metodik som ämne till alla ämneskurser. Lärare 5 förklarar hur hen 

vill ha tillbaka metodik i utbildningen ”Det har vi tjatat om sen dess, sen vi får studenter att det är 

det som behövs [...] det har liksom varit en grund hur jag själv har tänkt och gjort”. 

Den nuvarande läroplanen 

Lärare 1, 6 och 7 angav att de och deras kollegor träffas minst en gång under veckan för att 

kontrollera hur väl deras planering stämmer överens med styrdokumenten och Lgr 11. Dessa lärare 

uppgav även att de delar planeringar med deras kollegor, vilket är ett sätt att underlätta processen 

av planeringen. Lärare 1, 6 och 7 har uppgett vad de brukar fokusera på när det gäller planeringar 

inom olika ämnen, samtidigt som Lgr 11 tas till hänsyn i dessa planeringar. Det här är ett exempel 

från Lärare 6 och skolan hen arbetar på och vilken betydelse läroplanen har vid val av 

undervisningsmetoder på sin respektive arbetsplats ”vi tittar på vad det finns för mål barnen ska 

kunna och i årskurs tre och sen bygger en progression kring hur man når de mål under de fyra åren. 

Jag har de från förskoleklassen till årskurs tre.” Lärare 7 har ett liknande svar vad som är väsentligt 

när hen ska utgå från läroplanen vid val av undervisningsmetoder ”när man planerar och tittar på 
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vad är det vi ska jobba med i vilket område då vi har ett nytt område i No (naturvetenskapliga 

orienterandeämnen) exempel så kollar man ju i Lgr11 vad är målen? Vad är syftet? och det centrala 

innehållet så man hela tiden har den med sig när man planerar”. 

 

Lärare 3 uppger att det finns vissa pedagoger som inte känner behovet att förhålla sig till den 

aktuella läroplanen vid val av undervisningsmetoder, vilket denne uttrycker som skrämmande. ”Det 

finns lärare som har arbetat länge som snart ska gå i pension” menar Lärare 3, vilket ytterligare 

förklaras ”de tror jag har släppt det där, då tar man det man kan. Det är ingen idé att lära sig nytt 

för att jag ska ändå gå i pension”. Det tycker Lärare 3 är mycket synd och orättvist mot barnen och 

kollegorna som behöver samarbeta med sådana lärare som inte följer sin plikt. En följd fråga var 

om det finns pedagoger som förhåller sig mindre bra till läroplanen och styrdokumenten på grund 

av att de är obehöriga, där svarade Lärare 3 att det kan vara det men att det var ett mycket orättvist 

krav som ställdes mot outbildade arbetare i skolan, som inte har gått utbildningen eller läst den nya 

läroplanen. Istället anser Lärare 3 att dessa borde ta det ansvaret ”Det är ju faktiskt lärarnas och 

förskollärarnas och rektorns ansvar att läroplanen följs och att det introduceras vidare till de andra 

i arbetslaget. Då spelar det ju ingen roll om man har utbildning eller inte. Det är ju trots allt 

förskollärarnas och lärarnas jobb, att se till att det följs”. 

 

Lärare 5 hade precis börjat arbeta på en ny skola och delade därför med sig av sina erfarenheter 

från den gamla skolan i detta sammanhang. Vi fick ett mycket intressant svar från Lärare 5, något 

som ingen annan tog upp ”Jag skulle säga så här att det har varit ganska lössläppt, det är upp till 

varje lärare individ att själv liksom att läsa igenom och bilda sin ram för jag skulle inte säga skolorna 

har varit liksom så mån om att […] Det har mest blivit ett snack och ingenting som funkar i 

praktiken. Det är mer den egna läraren som får bilda sin egen ram för att det här ska jag förhålla 

mig till på något sätt”. Häröver uppgav Lärare 5 att det är lättare att göra en påverkan och 

förändring när man har en viss position, i detta fall förstalärare där det är mer acceptabelt att påpeka 

förändringar som måste genomföras när till exempel läroplanen har nyligen reviderats ”nu har man 

ju faktiskt fått en roll där jag har rätt att påverka. Förstår ni? Det är liksom: man måste ha en 

befogenhet att göra, för att bli accepterad och göra förändringar och implementera nytt. Annars 

går det inte”. 

 

Aktuell forskning om undervisning 

Ingen av de intervjuade lärarna uppgav något om den aktuella forskningens påverkan på deras val 

av undervisningsmetoder. Det som lärarna fokuserade på var att valen av undervisningsmetoder 



AISHWARYA INGEMARSSON 
PHILIP SVENSSON 

 25 

skulle vara kopplat till det som ska utgås från i läroplanen. Undervisningsmetoden i sig väljer lärarna 

utifrån tidigare erfarenheter då lärarutbildning inte riktigt har bidragit med någon undervisning om 

undervisningsmetoder. 
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Analys  

Alla lärare som intervjuades kände att undervisningen skiljer sig och har förändrats sen de själva 

var små. Lärarna upplevde att de har fått mycket katederundervisning och en av lärarna enbart 

katederundervisning och det framgick att det inte påverkade lärarnas val av undervisningsmetoder. 

En anledning kan vara att förr på lärarutbildningen fick lärarna till de intervjuade metodik som ett 

ämne, fram till 1988 (Moberg, 1999, s.14). Fyra av sex intervjuade lärarna kände att de bara hade 

katederundervisning under sin skolgång, detta kan ha berott på att deras lärare under respektive 

lärarutbildning fick just metodikundervisning. Forskning inom lärandet hade inte kommit lika långt 

jämfört med idag, det kunde ha varit för att man trodde att förr var katederundervisning det som 

var bäst för eleven för att det var så lärarna blivit lärda på sin lärarutbildning. En anledning kan 

vara att läroplanen inte var individanpassad som den är idag. En av de intervjuade lärarna nämner 

att de har fått mer utrymme för att hjälpa eleverna nå målen idag. Majoriteten av de intervjuade 

lärarna känner att det hade gått från en gruppanpassad undervisning till en mer individanpassad 

undervisning efter övergången mellan läroplanerna Lpo 94 och Lgr 11, vilket regeringen kom fram 

till i deras proposition 2008/09:87 (se Bakgrund). 

 

 
Den här studien visade att majoriteten av lärarna kände att deras respektive lärarutbildning inte gav 

grunden för undervisningsmetoder de behövde för sina framtida arbete. Dock finns det undantag 

för att Lärare fem som hade en äldre lärarutbildning sade att hen fick metodikundervisning i alla 

ämneskurser, vilken hen och de studenter hen har varit handledare för (under deras VFU) anser 

bör återinföras inom lärarutbildningen. Detta stämmer till vis del inte överens med Mobergs (1999) 

forskning om metodikämnet där det framkommer att majoriteten av lärarna gör val av 

undervisningsmetoder från egen undervisningspraktik (1999, s.226). Det man kan se i denna studie 

är att det stämmer överens med resterande lärare som blev intervjuade, Moberg säger att 

undervisningsmetoder kommer ifrån deras egen undervisningspraktik (1999, s.226).  

 

Tre av lärarna uppgav att de har fått det mesta av sin undervisningsmetod från den 

verksamhetsförlagda utbildningen och fyra av lärarna har fått det när de kommit ut i arbetslivet. 

Vad intervjuerna uppmärksammande var att alla lärare har fått respektive undervisningsmetod av 

andra lärare. I avsnittet forskningsöversikt lyfts en studie (Skolforskninginstituet, 2018, s. 16–17) 

om hur en lärare använder elevernas flerspråkighet som en fördel för att de bland annat ska få 

möjligheten att formulera naturvetenskapliga argument. Detta kan tyda på att 

undervisningsmetoder har bland annat sin grund i lärares erfarenheter. 
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Det går också att se utifrån intervjuerna att lärarna upplever att den nuvarande läroplanen har haft 

en positiv betydelse för deras val av undervisningsmetoder. Exempelvis angav fyra lärare att den 

nuvarande läroplanen hade strukturerats på ett tydligt sätt. Sammanfattningsvis tyckte dessa fyra 

lärare ytterligare att det hade blivit mycket enklare att förstå vad som behövdes tas med och vad 

som var viktigt att tänka på i anknytning till läroplanen och deras val av undervisningsmetoder.  

Undervisningsmetoderna planeras och formas av ett samarbete mellan lärarna och med hjälp av 

den nuvarande läroplanen. Exempelvis nämner de flesta av lärarna att de planerar sin undervisning 

utifrån den aktuella läroplanen och styrdokumenten tillsammans i arbetslagen, vilket dom anser har 

skapat ett ökat samarbete mellan sina kollegor. När planeringarna görs får de tips av varandra om 

undervisningsmetoder. Lärare 5 uppger att det är upp till lärarna själva att avgöra vilka 

undervisningsmetoder som ska användas på lektionerna. Genom didaktikens hur-fråga får lärarna 

en bra bakgrund av vad som är passande för undervisningsmetoden för respektive 

undervisningstillfälle.  
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Diskussion 

De flesta lärarna fick katederundervisning när de själva gick i grundskolan och påstod att det inte 

ser likadant ut idag i deras egen undervisning. Idag anser en del av lärarna att det handlar mer om 

att anpassa undervisningen efter individen eller elevgruppen, det blir mer av en rättvis undervisning 

för eleverna enligt lärare 4. Resultatet för denna studie visade att lärarnas tidigare erfarenheter från 

sin egen skolgång inte haft någon påverkan på deras val av undervisningsmetoder. Läroplaner 

genom åren har förändrat hur lärare tänker och planerar sina undervisningsmetoder, vilket har 

visats genom att lärarna har fått mer utrymme för individanpassning vid varje lektionstillfälle.  

 
Det är intressant att bara en lärare påpekar att den skulle vilja att metodik ingick i lärarutbildningen. 

De flesta av de intervjuade lärarna fick sina undervisningsmetoder ifrån deras VFU eller när de 

började arbeta på en skola, då fick de tips av kollegor på arbetsplatsen om hur de ska strukturera 

ihop undervisningsmetoder utifrån läroplanen och styrdokumenten. Hattie (2014) påpekar att om 

blivande lärare anser att den verksamhetsförlagda utbildningen hade varit det mest lärorika under 

lärarutbildningen, har utbildningen inte varit verkningsfull (ss. 155–156). Om blivande lärare lär sig 

av andra lärare under VFU, hur blir det med de lärare som missar ett lärorikt VFU tillfälle inom 

lärarutbildningen? Eftersom alla får lära sig utav olika lärare och alla lärare lär ut på olika sätt, finns 

det chanser att några missar viktiga delar om hur man kan arbeta exempelvis med flerspråkiga elever 

på ett effektivt sätt. 

 

Tidigare presenterades ett exempel på hur Lärare 5 anpassade sitt klassrum för alla elever (Se 

Resultat). Frågan är om alla lärare har möjligheten att ge sina elever liknande förutsättningar som 

Lärare 5. Utifrån den aktuella läroplanen ska alla lärare individanpassa undervisningen vid val av 

undervisningsmetoder. Enligt Skolverket (2017) ska alla elever och barn få möjligheten att kunna 

bli bättre och nå de mål de vill nå, genom att få anvisningar och motivation för att utveckla sig 

utifrån sina egna förutsättningar (Skollagen 2010:800. Kap. 3, §1).  

Studiens resultat visade att ingen av lärarna varken uppgav eller nämnde den aktuella forskningen 

eller om den påverkat de val de gjort i sina undervisningsmetoder. Forskning och vetenskaplig 

grund betonas inom lärarutbildningen men varken det eller skolforskningsinstitutets 

forskningsöversikter verkar inte vara betydelsefullt när det kommer till hur de intervjuade lärarna 

grundar sina val av undervisningsmetoder. Skolforskningsinstitutet forskar väldigt mycket om att 

göra effektivare undervisningsmetoder, redan nu har skolforskningsinstitutet gjort forskningar 

kring flerspråkiga klassrum samt klassrumsdialoger inom matematik (Se forskningsöversikt).  
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Konklusion 

I denna studie får man insyn om hur de intervjuade lärarna grundar sin val av 

undervisningsmetoder. Vad denna studie visade var att de flesta av lärarna inte grundade sina val 

av undervisningsmetoder utifrån deras respektive lärarutbildning eller skolgång. De intervjuade 

lärarna fick däremot sina undervisningsmetoder genom sin VFU och/eller när de kom ut i 

arbetslivet utav andra lärare och kollegor. Skolan ser inte likadan ut som den gjorde förr, detta har 

gjort att de intervjuade lärarna inte har använt sig av undervisningsmetoder som de själva har blivit 

undervisade. De intervjuade lärarna kände att de saknade undervisningsmetoder i sin utbildning 

men att lärarutbildningen lade en grund för hur lärarna skulle tänka kring valen av 

undervisningsmetoder.  

 

Denna studie visade att den nuvarande läroplanen har en betydelse i de intervjuade lärarnas val av 

undervisningsmetoder. Då läroplanen Lgr 11 har tydligare riktlinjer och mål anser dem att de har 

lättare att komma fram till vilka undervisningsmetoder som är passande, här hjälper lärarna på 

skolarna varandra via planeringar i arbetslag.  
 

I den här studien fick vi även en annan aspekt som inte finns i forskningsöversikt. Lärare 5 

framhäver att det är mycket viktigt att alla elever i dennes klass får möjligheten att komma lika långt 

om inte längre. De avgörande faktorerna för hur undervisningen ska vara både individ anpassad 

samtidigt som alla får lika förutsättningarna är bl.a. vilka som ingår i barngruppen, vilken bakgrund 

dessa har och hur mycket de redan kan hävdar Lärare 5. Vidare utvecklar Lärare 5 hur detta kan 

tillämpas i verkligheten ”Jag har egna bord och egna tavlor […]  jag har liksom språktränare, kan 

arabiska, engelska kör med dem. Och sen har jag de som har det svårt liksom, olika diagnoser och 

sådant: de får sin hörna, genomgång igen liksom egen tavla. Så att nu kan jag verkligen för första 

gången känna att jag liksom kan nivåanpassa […] jag kan anpassa efter varje barns behov faktiskt”.  
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Bilagor  

Bilaga 1. Medgivandeblanketten  

Till er F-3 lärare i XXXX. 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

 
 

Studien, som kommer att handla om hur lärarutbildningen har påverkat/ bidragit lärares val av 

pedagogiska metoder samt hur de ska förhålla sig till läroplanen och styrdokumenten genom 

åren., kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Philip 

Svensson och Aishwarya Ingemarsson som går sjätte terminen på lärarprogrammet, 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer bli 

intervjuad och att intervjun är inspelad, samt att intervjun kommer analyseras 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på 

insamlade data som jag deltar i, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

 

Deltagarens namn: …………………………………………. Födelsedatum: ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

....................................................................... 

Deltagarens underskrift  

 

Blanketten ges till oss, Philip och Aishwarya vid intervjutillfället. 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

 

Till er F-3 lärare i XXXX. 

Information om en studie av hur lärarutbildningen har påverkat/ bidragit lärares val av 

pedagogiska metoder samt hur de ska förhålla sig till läroplanen och styrdokumenten 

genom åren. 

 

Vi är lärarstudenter som går sjätte terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 

examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet.  

 

Syftet med denna studie är att studera om en lärares lärarutbildning på lågstadiet har bidragit 

till dess val av pedagogisk metod i undervisningen samt hur lärare förhållit sig till 

styrdokumenten. Har det spelat någon roll när en lärare tog sin examen eller hur länge en 

lärare har jobbat som lärare? Detta kommer vi undersöka genom en kvalitativ 

forskningsstudie med hjälp av intervjuer från F-3 lärare.  

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua dig under ett möte med oss. Vi kommer 

att samla in data genom att intervjua dig som deltagare med några frågor om dina upplevelser. 

Vi kommer att spela din röst under intervjun samt anteckna vad som sägs. 

 

Vi kommer att intervjua under hela april. Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant 

sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av 

studien (publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter vara 

borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av 

studiens resultat.  

 

Är du positiv till att medverka i denna studie? Om du går med på att delta i studien skriver ni 

under blanketten och lämnar in blanketten till oss. Om du/ni har ytterligare frågor angående 

studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: John Cunningham, Doktorand  

e-post: XXXX 

 

Uppsala 7 April 2019 

 

Philip Svensson, XXXX 

 

Aishwarya Ingemarsson, XXXX 
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Bilaga 3. Intervjufrågor  

1. När började du din lärarutbildning? 

 

2. Vilken lärarutbildning har du och när examinerades du? 
Exempel på följdfrågor: 
- Är det något som fortfarande finns kvar att välja? 

 
 

3. Hur länge har du jobbat som lärare? 
Exempel på följdfrågor: 
- Har du var involverad i skolan innan du började? 

 

 

4. Hur många elever brukar det vara på ett ungefär i en klass? 
Exempel på följdfrågor: 
- Är alltid den mängden? 

 

5. Hur har din lärarutbildning bidragit med undervisning av pedagogiska metoder? 

 

6. Finns det någon eller några pedagogiska metoder som du har lärt dig som du använder 
dig utav idag? 

 

7. Hur skiljer din undervisning ifrån den du hade i grundskolan? 
 Exempel på följdfrågor: 
- Fanns det något specifikt som du kommer ihåg att du lärde dig av eller så som du själv blev lärd? 
- Brukat du tänka tillbaka till hur du blev undervisad? 
- Varför tror du att det var mycket katederundervisning förr?  

 

 

8. Hur jobbar ni med att förhålla er till styrdokumenten och läroplanen på den här skolan? 

 

9. Genom åren har både styrdokumenten och läroplanen antingen reviderats eller 
förnyats flera antal gånger. Hur brukar det påverka din undervisning? 
Exempel på följdfrågor: 
- Är det någon gång när du undervisar att du kan gå tillbaka till de gamla sätten? 

 

 

 

 


