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Sammanfattning 
 

Dagens skola är på vissa punkter inte alls olik skolan som fanns i början av 1900-talet. Den 

målstyrning som idag är tydligt markant förekom redan under förra seklets början men då i 

form av specifika ämnesmål. Över tid har dessa mål kommit att revideras i många led och 

resulterat i den mål- och resultatstyrda skola vi har idag. I den mål- och resultatstyrda skolan 

anses didaktisk kompetens och lärarprofessionalism vara viktig. Syftet med detta 

examensarbete är att få insikt i och förståelse för hur lärare i den mål- och resultatstyrda 

skolan möter kraven på didaktisk kompetens. Dagens skola kräver att lärare möter kraven på 

didaktisk kompetens på flera plan genom reflektion, formulering av målen, val av 

undervisningsinnehåll och utvärdering. Vi valde den kvalitativa forskningsintervjun som 

empirisk studie att jämföras med bakgrunden. Anledningen till en kvalitativ studie var att vi 

ville få insikt i skilda uttryck för didaktisk kompetens genom att vid intervjuer ta del av hur 

lärare beskriver och motiverar sina val. Resultatet visar att det förekommer en slående likhet i 

svaren hos samtliga intervjupersoner där alla på ett eller annat sätt nämner vikten av det 

relationella arbetet i skolan. 
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1. Inledning  

 

Vi har under vår utbildning kontinuerligt stött på begrepp som mål- och resultatstyrning, 

didaktik och läraruppdrag. Vi såg därför detta examensarbete som en möjlighet för oss att, för 

vår egen del, bringa klarhet i dessa begrepp och hur de relateras till varandra. Det som döljer 

sig bakom dessa begrepp är en viktig del i skolans verksamhet. Då en del av skolans uppgifter 

består i att förmedla kunskap utifrån skollagen och läroplaner medför att lärare, i ett 

föränderligt samhälle, måste kunna konkretisera de mål som står i dessa styrdokument. Gerd 

B Arfwedson & Gerhard Arfwedson (2002) menar att lärarna har många uppgifter bland annat 

att ”förse sina elever med kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som möjliggör framtida 

förnuftigt handlande, socialt ansvartagande och ett personligt tillfredsställande liv” 

(Arfwedson & Arfwedson 2002, s 206). Utöver detta tillkommer andra uppgifter som ålagts 

lärarna vilket har ökat kraven på dem. De menar även att samhällets förändring har inflytande 

på alla medborgare, organisationer och inte minst skolan. Den samhälleliga förändringen 

medför andra krav på oss alla samhällsmedborgare. Det är sannolikt att eleverna behöver 

andra kunskaper och ett annat stöd i dagens samhälle för att stå rätt rustade då de lämnar 

skolan. Kraven ökar inte bara inom planering av undervisning utan även elevvårdande 

uppgifter samt organisatoriska frågor kommer i fokus. Vi vill med den här studien få insikt i 

hur dessa krav gör sig påminda i lärares vardag samt vilka uttryck för didaktisk kompetens 

lärare beskriver. Vi kommer att använda oss av de tre didaktiska frågorna vad, hur och varför 

och kopplar dessa till de, enligt oss, övergripande delarna i lärararbetet. Dessa delar är: val av 

arbetsformer, val av undervisningsinnehåll och arbetet i arbetslaget samt läraruppdraget och 

utgör tematiseringen i detta arbete. Närmare presentation av dessa delar återfinns under 

kapitlet: Tillvägagångssätt i undersökningen.  

 

1.1 Att ingå i en skribentgrupp 

Att vara fler än en skribent vid skrivande av examensarbete har givetvis både sina för- och 

nackdelar. En fördel är att man kan dra nytta av varandras idéer, tankar och kompetens. Detta 

kan även omvandlas till en nackdel då man måste ta hänsyn till vad andra tycker även om man 

själv inte per automatik kan ställa sig bakom allt som skrivs, det hela handlar om ett givande 

och tagande samt förmågan att kompromissa. Vidare blir man i en grupp styrd av de övrigas 

tid vilket gör att man kan bli tvingad att träffas en helgdag för att det ska passa alla i gruppen. 
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En stor fördel med att vara en grupp är att man vid individuella och tillfälliga nederlag kan 

stötta varandra för att komma vidare i arbetet, vilket leder till att gruppen inte blir lika sårbar 

som en enskild skribent. Vi har under arbetets gång varierat mellan att skriva på egen hand 

samt träffas och skriva i grupp där vi sökt sammanställa texterna som producerats individuellt. 

Orsaken till detta har varit tidsaspekten då vi upplevt det som tidsbesparande. Vi känner dock 

att grupparbete har varit ett bra val i detta arbete. 

 
 

2. Syfte och forskningsfrågor 
 

Forskningsfrågor 

Hur beskriver och motiverar lärare i år 1 – 6 sina val av undervisningsinnehåll och 

arbetsformer? Hur beskriver lärare i år 1 - 6 läraruppdraget och arbetet i arbetslaget? 

 

Syfte 

Syftet med det här arbetet är att förstå hur lärare möter den mål- och resultatstyrda skolans 

krav på didaktisk kompetens. 

 

 

3. Bakgrund 

 

I bakgrunden kommer vi att lägga fokus på mål- och resultatstyrningens utveckling i skolan. 

Vi kommer att belysa hur skolan har förändrats från en regelstyrd till en mål- och resultatstyrd 

skola från början av 1900-talet och fram till i dag. Detta för att kunna få en förståelse för hur 

skolan har förändrats genom tiderna. Skolans förändring har skett i takt med den samhälleliga 

utvecklingen och styrdokument har avlöst varandra. Parallellt med detta har den enskilde 

läraren och dennes uppdrag förändrats både vad gäller ansvar, kompetens och arbetsuppgifter. 

 
 

3.1 Från regelstyrning till mål- och resultatstyrning 

Under 1900- talet har skolans styrdokument och reformer avlöst varandra och skolan har gått 

från en regelstyrd till en mål- och resultatstyrd skola. I takt med att nya reformer och 

styrdokument avlöst varandra har även ansvaret förändrats. Enligt Ingrid Carlgren och 
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Ference Marton (2000) innebär skolväsendets förändring från regel- till målstyrning att 

besluten om organiseringen av skolan samt vilket det konkreta undervisningsmaterialet ska 

vara inte längre fattas på statlig nivå. Statens uppgift har ändrats från att ange hur arbetet i 

skolan ska organiseras till att ange vad arbetet ska leda till vilket ställer andra krav på lärarna i 

skolan. I den regelstyrda skolan fanns det tydligt angivet hur undervisningen skulle utformas 

och vad som skulle ingå i undervisningen medan tankarna i den målstyrda skolan kretsar 

kring vad eleverna ska lära sig och hur man ska nå dit. Till skillnad från den regelstyrda 

skolan måste nu läraren i större utsträckning skapa en miljö som främjar elevers lärande och 

samtidigt utforma lokala läroplaner som styrdokument för undervisningen.  

 
Medan det tidigare fanns en mängd föreskrifter om t.ex. hur stora klasserna fick 
vara, är det inte längre utformningen av verksamheten som staten styr. I stället för 
att ange hur verksamheten ska utformas anger staten vad målen för verksamheten är 
och vilka resultat som förväntas (Carlgren & Marton 2000, s 185) 

 

Som ovan nämnts har skolväsendet förändrats från en regelstyrd till en mål- och resultatstyrd 

skola. Även Ninni Wahlström (2002) nämner detta och menar att första gången som en 

målstyrd skola diskuterades, om än inte i termer av målstyrd, var vid 1919 års 

undervisningsplan. Denna undervisningsplan kallas för Sveriges första läroplansdokument 

och kan ses som ett första steg mot en målstyrning genom att den innehöll mål för varje 

enskilt ämne i skolan. Denna diskussion tog ytterligare fart vid 1946 års skolkommission som 

visade på vikten av målsättning i skolverksamheten samt att genom målen konkretisera 

innehåll och arbetssätt. Skolkommissionen påpekade även betydelsen av att skolans personal 

ständigt skulle föra diskussioner om hur man når målen. Detta grundade sig i att de centrala 

målen kom att ligga kvar under en tid medan samhället förändras och då var man i behov av 

nya vägar att nå målen (Wahlström 2002). Målsättningen skulle dessutom följas upp och 

utvärderas med eventuell revidering som följd. Enligt Wahlström (2002) menade 1946 års 

skolkommission att det primära i målsättningen var att utforma arbetssätt som främjar elevers 

eget ansvar i sitt lärande. Nyckeln till detta är ett professionellt ansvar hos lärarna. Enligt 

läroplanskommittén (SOU 1992:94) gav skolkommissionen de professionella lärarna friheten 

att välja arbetsmetod samt ansvaret att finna de bästa vägarna för att nå målen. De viktigaste 

målen som lades fram var att skolan skulle fostra demokratiska människor med tanke på att 

eleverna skulle utvecklas till självständiga individer. Vad skolkommissionen menade var att 

eleverna skulle ha med sig egen förmåga att orientera sig, hantera nya situationer och kunna 

förhålla sig till dessa. Enligt Wahlström (2002) skulle ett väl reflekterande arbetssätt ge 
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eleverna verktyg samt motivation till denna utveckling, vilket skulle ge eleverna 

förutsättningar att klara sig i ett föränderligt samhälle. 1946 års skolkommission kom med 

förslaget om en nioårig enhetsskola vilket de menade skulle finnas i varje kommun. Denna 

förändring skulle innebära att kommunerna fick ansvaret för en del av skolverksamheten 

medan kostnaderna och skolformen fortfarande var kvar på ett centralt plan. Detta gav staten 

fortsatt kontroll över vad som hände i skolorna, samt att de ansvarade över en försäkrad 

kompetens bland lärarna. Denna process kan då ses som en antydan till decentralisering 

(Wahlström 2002).  

 

I och med 1957 års skolberedning togs ännu ett steg mot uppbyggnad av den nioåriga skolan 

och det var vid detta beredningsarbete som strukturen för den nioåriga skolan tog fart. En av 

de större förändringarna från tidigare reform var att alla elever skulle få en gemensam 

utbildning. Det som låg i blickfånget var att nu skulle det tas mer hänsyn till den enskilde 

elevens behov, förutsättningar och intressen. Skolberedningen fick till uppgift att fastställa 

mål för den nioåriga skolan vilket dock kom att medföra en viss problematik. Den 

problematik skolberedningen stötte på var att det inte gick att fastställa kunskapsmål över vad 

eleverna skulle kunna när de lämnade grundskolan. Således kom det att bli mål formulerade 

utifrån områden där det ansågs att eleverna behövde färdighetsträna. Den centrala synen på 

hur målen skulle nås var att undervisningen skulle ske på ett individualiserat och demokratiskt 

sätt.  Detta skulle ske genom förändrande arbetsformer och med skolarbetet som redskap. 

Dessa arbetsformer och redskap skulle vara ett led i att fostra eleverna samt utveckla 

demokratiska samhällsmedborgare (SOU 1992:94).  

 

Under 1960-talet kom det två läroplaner, läroplan för grundskolan 1962 (Lgr 62) samt 

läroplan för grundskolan 1969 (Lgr 69). 1962 års riksdag tog även beslut om en 

sammanhållen nioårig grundskola. I och med den samhälleliga förändringen skulle inte 

läroplaner ses som definitiva vilket tydligt kunde ses under 1960-talet då, som ovan nämnts, 

två läroplaner presenterades mycket tätt inpå varandra. I början av 1970-talet bildas SIA-

utredningen1, som förespråkade att varje skola fick större frihet att använda de resurser som 

de tilldelats. Denna fria användning av resurserna skulle bidra till att förbättra skolan samt 

sätta in resurser till eleverna där det behövdes. Arbetet med SIA-utredningen var ett första 

steg mot en decentralisering (SOU 1992:94). Detta arbete kom att ligga till grund för den 

                                                 
1 SIA - skolans inre arbete 

 6



kommande läroplanen Lgr 80. Dessa år är inom skolutvecklingen intressanta då det här 

såddes ett frö till den skola och styrning som finns i dagens skola. Således har diskussionen 

om den målstyrda skolan funnits under hela 1900-talet men eskalerade under 80-talet.  

 

Under 1980-talet genomfördes betydande förändringar inom skolsystemen i många 

industriländer2, inklusive Sverige, med två tydligt utmärkande drag. Det första var en tydlig 

förändring mot en decentraliserad skola som innebar att besluten fattades på lokalt istället för 

på centralt plan. Det andra kännetecknet var tonvikten av mål- och resultatstyrd skola (Kajsa 

Falkner 2003). Det mål- och resultatstyrda systemet behöver dock inte medföra en koppling 

till på vilket plan besluten fattas. Detta får till konsekvens att ett större ansvar kan hamna på 

lärarnivå (SOU 1992:94). Carlgren & Marton (2001) menar att en decentralisering medför 

större möjligheter för lärare genom att det styrdokument som blev resultatet av 

beredningsarbetet, läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo) 94, inte specifikt talar om vad läraren ska göra, utan vad de ska 

åstadkomma. På detta sätt ökar lärarnas kontroll över verksamheten. En förutsättning för detta 

är dock att lärarnas uppdrag görs tydligare än tidigare, staten måste därför göra målen mer 

precisa. Detta betyder således att då lärarnas möjligheter att styra över verksamheten blir 

större kommer statens möjligeter att styra och kontrollera lärarna öka, genom att staten ges 

möjlighet att se om lärare når den målsättning som sätts på central nivå. Denna diskussion 

stärks, och till viss del spetsas till, av Wahlström (2002) som menar att decentraliseringen kan 

innebära att konflikter förflyttas från den samhälleliga utbildningssektorn till ett lokalt plan. 

En positiv effekt av denna förflyttning kan dock vara att de konflikter som finns på nationellt 

plan inte förekommer på det lokala planet genom att besluten som fattas enbart berör på lokal, 

kommunal nivå. Det finns dock inget som säger att en förflyttning till lokalt plan medför att 

en konflikt upphör. Staten behöver dock inte agera för att lösa konflikten då detta måste ske 

på det lokala planet. Detta är dock inte det huvudsakliga syftet med en decentralisering. En 

decentralisering av skolsystemet har som syfte att fördela ansvaret av skolans utformning på 

kommunal nivå och på detta sätt kunna anpassa verksamheten efter lokala förutsättningar. En 

central styrning förekommer dock i och med de styrdokument som utformas i statlig regi. 

Med denna förskjutning av besluten kom statens nya kontrollinstrument att bli utvärdering av 

skolans verksamhet (Wahlström 2002). Detta medför att elevernas kunskap alltmer kommer i 

fokus då deras kunskap får ange huruvida kommunen och i slutänden den enskilde läraren 

                                                 
2 Vi kommer i arbetet att avgränsa oss till förändringen i Sverige. Det är dock intressant att förändringen skett i 
flera länder samtidigt. 
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lyckats i sitt uppdrag eller inte. Den nuvarande hierarkin i skolans verksamhet är således att 

staten formulerar mål för verksamheten, kommunerna omformulerar målen för att anpassas 

efter lokala förutsättningar. Lärarna i sin tur konkretiserar målen till lokala arbetsplaner för att 

sedan utveckla arbetsformer i undervisningen. Detta utvärderas av staten för att se om målen 

uppnåtts genom bland annat nationella prov. Således kom elevernas individuella resultat att 

hamna i centrum för utvärderingen. Diskussioner om målstyrningen har då gått från 

resursstyrning till att nå uppsatta mål och uppnående av resultat (Wahlström 2002). 

 
 
 

3.2 Förändrad styrning - förändrat kunskapsuppdrag 

Som ovan nämnts har skolans styrning förändrats under de senaste två decennierna, vilket i 

sin tur lett till en förskjutning av kunskapsuppdraget. Detta har som också nämnts sin grund i 

att skolans verksamhet ändrats från en ganska direkt styrning till en indirekt. I takt med att 

skolans styrning har förändrats har således även kunskapsuppdraget förändrats. Uppdraget har 

spetsats till på ett sätt som gör det lättare att föra diskussioner om vad man som lärare faktiskt 

lyckas åstadkomma. Då uppdraget som det tidigare var föreskrivet med speciella arbetssätt 

och ett speciellt innehåll gjorde det ganska enkelt att se om undervisningen bedrevs på ett 

adekvat sätt. Numera däremot finns det inga givna arbetssätt och inget givet innehåll utan 

istället ger styrdokumenten lärarna uppdraget att själv tolka målen och överföra detta till 

konkret undervisning (Carlgren & Marton 2000). Man skulle kunna ”beskriva förändringen 

av kunskapsuppdraget som en förskjutning från att föreskriva kurser i olika ämnen till att 

föreskriva de förmågor eleverna skall utveckla genom de olika ämnena” (skolverket 2001, s 

25). 

 

Skolan har enligt läroplanskommittén (SOU 1992:94) alltid haft ett kunskaps- och 

fostransuppdrag i någon mån. Vilka kunskaper som skulle förmedlas har också ändrats från 

tid till tid. I en tid då samhället inte förändras kan man ha en fast kunskap, detta går emellertid 

inte i ett föränderligt samhälle. Detta är en diskussion som har förts ända sedan 

skolkommissionen 1946 och Carlgren & Marton (2000) beskriver detta och förklarar att i 

jordbrukssamhället var det praktiska kunskaper och allmänbildningskunskaper i olika 

skolformer för de som behövde detta. Med industrisamhället ökade sedan behovet av formella 

och teoretiska kunskaper och även i dagens samhälle förutsätts formella kunskaper samt 

kommunikationsförmåga. Skolans uppdrag torde således ha förändrats till att ge eleverna 
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verktyg för att kunna finna information och kunna sovra i den mängd information som finns 

tillgänglig i dagens samhälle. 

SIA-utredningen, som ovan nämnts, arbetade för att få en mer målinriktad undervisning än i 

den då gällande läroplanen Lgr 69. De arbetade utifrån två olika alternativ där det ena var 

centrala målbeskrivningar om kunskaper och färdigheter i varje ämne och det andra var en 

mer detaljerad kursbeskrivning. Båda alternativen hade för- och nackdelar men man valde det 

senare alternativet, en detaljerad kursbeskrivning. 1980 års läroplan införde ett vidgat 

kunskapsbegrepp då man nu började diskutera människan som aktivt kunskapsbyggande 

individ, vilket gjorde att skolans organisation och arbetssätt måste formas efter detta nya sätt 

att se på människor och kunskap. Dock låg fokus vid att utgå från elevernas egna erfarenheter 

och fördjupa befintliga kunskaper. I och med mål- och resultatstyrningen av skolan kom 

däremot en tydlig fokusering på läroplanens betydelse och ännu en ny syn på kunskap. 

Utbildningsmål som är klara och tydliga och riktade till lärarna. Målen ska kunna 

konkretiseras och resultaten utvärderas (Wahlström 2002). 

 

För att försöka komma närmare vad kunskapsuppdraget i dagens skola och de styrdokument 

som används idag är, tänker vi redogöra för några olika kunskapsbegrepp. Detta för att 

försöka förstå kunskapsbegreppen som aktualiseras i styrdokumenten för det mål- och 

resultatstyrda skolsystem vi har idag (Wahlström 2002). Bernt Gustavsson (2000) menar att 

kunskap inte är ett fast begrepp utan något som från tid till annan förändrats. Några viktiga 

grundpelare inom området kan härledas från de gamla grekerna, med Platon i spetsen 

myntade de kunskapsbegrepp som vi använder oss av än i dag. Det var Platon som ställde upp 

kriterierna för sann kunskap och att bara tycka något, dessa båda sidor kallade han episteme 

och doxa. Aristoteles förde diskussionen om kunskap vidare, men använde sig av tre olika 

former av kunskap som han kallade techne, episteme och phronesis. Enligt Aristoteles utgår 

techne från vad man gör, alltså från handlingar som behövs vid tillverkning, medan episteme 

grundar sig i sann berättigad tro och phronesis till handlingar som syftar till att människan 

skall få det bättre.  

 

Läroplanskommittén (SOU 1992:94) redogör för de fyra olika kunskapsformer; fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet, som anges i styrdokumenten. Dessa kan även härledas 

till ovan nämnda kunskapsformer och samspelar på olika plan. Fakta innebär att vi får 

information om något och därmed vet att något förhåller sig på ett speciellt sätt. Kunskaperna 

är även mätbara hos eleverna. Förståelsekunskapen är meningsskapande vilket medför att 
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frågor kan förstås på olika nivåer. Fakta- och förståelsekunskaperna kan relateras till varandra 

där faktakunskaper kan ses som en grund för förståelsekunskaper. Färdighetskunskap är en 

praktisk kunskap som gör att vi vet hur något ska utföras då vi besitter kunskap om hur vi ska 

gå till väga. Teoretiska kunskaper kopplas till ett handlande. Förtrogenhetskunskapen ökar i 

takt med erfarenheter som vi skaffar oss då den ligger nära våra sinnen. Genom denna 

kunskapsform tillgodoser vi oss ett omdöme. 

 

De fyra typerna av kunskap som läroplanskommittén (SOU 1992:94) redogör för, med stöd i 

styrdokumenten, kan kopplas samman med de termer; techne, episteme och phronesis, som 

Aristoteles myntade i det antika Grekland. Där techne har likheter med färdighetskunskaper 

som är praktiska kunskaper som bygger på handling. Episteme har sina likheter med 

faktakunskaper och även förståelsekunskaper medan phronesis närmast kan liknas vid 

förtrogenhetskunskaper. I lärarens arbete bör denne utgå från de fyra typerna av kunskap med 

fokus på den konstruktiva, den kontextuella samt den funktionella aspekten. Dessa tre 

aspekter kommer att vara av stor betydelse i skolan där lärande sker i ett kollektivt 

sammanhang. Läroplanskommittén (SOU 1992:94) redogör för dessa aspekter och menar att 

den konstruktiva kunskapsaspekten gör världen begriplig. Kunskapen utvecklas genom 

interaktion mellan det individen vill uppnå, den kunskap som innehas hos individen, problem 

som upplevs samt individens samlade erfarenheter. Den kontextuella aspekten grundar sig i 

att kunskap är bundet till ett sammanhang vilket gör att kunskapen på ett konkret sätt är 

begriplig. Kunskapens funktionella aspekt bygger på kunskap som redskap vilket leder till ny. 

Kunskap utvecklas i ett socialt sammanhang vilket medför att ett stort ansvar ligger hos 

skolan samt den enskilde läraren. Anledningen till detta ökade ansvar är att samhället idag 

ställer högre krav på medborgarna där kunskap många gånger är ett måste. Skolan som ska 

undervisa och även fostra framtida medborgare i samhället måste således tillgodose elever ett 

brett spektra av förmågor i form av kunskapskvaliteter.  

 

 

3.2.1 Förändrat kunskapsuppdrag – förändrad syn på lärande 

Kunskapsuppdraget i dagens skola består således inte enbart av kunskapsförmedling. Detta i 

sin tur kräver ett nytt sätt att se på lärande och i dagens styrdokument Lpo 94 är det den 

sociokulturella synen på lärande som är mest framträdande. En av de viktigaste delarna inom 

denna syn är kommunikationen vilket stärks i litteraturen där både Säljö (2000) och 
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läroplanskommittén (SOU 1992:94) menar att lärande och kunskapsbildning sker genom 

dagliga samtal vilket ger grund till insikter och kunskaper. Då kunskaperna tillförskaffas på 

detta ”dolda” sätt är individen sällan direkt medveten att vetskap förvärvats. Dagens läroplan 

för grundskolan Lpo 94, som till viss del grundar sig i det sociokulturella perspektivet 

inviterar tydligt till denna typ av lärande. Vidare menar Säljö (2000) att detta inte enbart är av 

godo då man även kan ställa sig frågan vad man lär sig i olika situationer. Säljö (2000) menar 

att problematiken kan vara föreställningar om hur lärande ska gå till kan vara djupt rotade i 

skolans rutiner vilket kan medföra att varken lärare eller elever uppfattar de alternativ som 

finns till t.ex. undervisningsinnehåll eller arbetsform. I enighet med den kommunikativa 

aspekten på lärande är det deliberativa samtalet en god utgångspunkt för lärande i paritet med 

det sociokulturella perspektivet.  

 

 

3.2.2 Olika perspektiv på lärande 

Behaviorismens eller beteendepsykologins officiella grundare var den amerikanske 

psykologen John Watson. Watson byggde mycket av behaviorismen på teorier från den ryske 

teoretikern Ivan P Pavlov. Pavlovs teorier rörde sig kring medfödda och betingade reflexer, 

det vill säga den klassiska betingningen (Säljö 2000). Både Säljö (2000) och Espen Jerlang 

(1988/2005) resonerar om den klassiska betingningen eller signalinlärningen som innebär 

användandet av stimuli och respons, där vissa stimuli utlöser ganska bestämda reaktioner, det 

vill säga ett beteende. Watson utvecklade teorierna med komplicerad inlärning som innebär 

att människor bygger upp hela serier av reflexer samt att människan nästan uteslutande är 

styrd utifrån. Den beteendepsykolog som med största sannolikhet haft mest inflytande i 

västvärlden är Burrhus Frederic Skinner. Han grundade den radikala behaviorismen där han 

lade fokus på sambandet mellan stimuli och reaktioner men framförallt på betydelsen av 

förstärkning/belöning. Skinner menade, till skillnad från Watson, att beteendepsykologin 

behandlar och arbetar med de inre aspekterna hos människan. Inom behaviorismen ser man 

kunskapen som något som ligger utanför individen och som ska upptäckas. Man pratar här 

alltså om inlärning där läraren har kunskapen som eleven ska upptäcka. 

 

Kognitivismen och konstruktivismens främste företrädare är Jean Piaget som inspirerades av 

Sigmund Freuds teorier. Piaget utgår ifrån olika utvecklingsstadier som en människa måste gå 

igenom innan den blir vuxen, och dessa stadier går inte att hoppa över. Det han lägger vikten 
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på är att man både pedagogiskt och socialt ser till att barnet får möjlighet att utvecklas i och ta 

tillvara varje stadium. Piagets grundtankar är barnets intelligens och för att förstå den vuxnes 

sätt att nå insikt och kunskap måste man forska i tänkandets utveckling och förändring. Han 

vill ge en allmän förståelse för det mänskliga intellektet och dess utveckling från födelse till 

vuxen ålder (Jerlang, 1988/2005). Kommunikation med andra ger individen perspektiv på sina 

egna tankar och språket anses som ett uttryck för individens tänkande, även om man inte 

anser att tänkande och språk är samma sak. Assimilation är en anpassningsprocess där tidigare 

erfarenheter räcker för att man ska förstå det nya. När tidigare erfarenheter inte räcker till 

behövs ackommodation, vilket innebär att individen omprövar sina tidigare kunskaper. 

Existerar endast assimilation så kommer människor aldrig att utvecklas. Adaption kan ses som 

mänskliga intellektets anpassning till omgivningen som är en växelverkansprocess mellan 

assimilation och ackommodation (Säljö 2000). Inom kognitivismen ser man kunskapen som 

något som finns i människan och man anpassar lärandet efter barnets utvecklingsnivå.  

 

Det sociokulturella synsättet har mycket gemensamt med teoretiker som John Dewey och 

Lev. S Vygotskij. Ur detta perspektiv är det självklart att kunskaper och färdigheter utvecklas 

i samhället och mellan människor, inte inifrån individen. Kunskap är bunden till sociala och 

kulturella sammanhang och kan dessutom förändras. Ett viktigt begrepp inom ett 

sociokulturellt perspektiv är mediering. Det innebär att människan samspelar med 

utomstående redskap när hon eller han agerar och förstår sin omvärld. Man brukar skilja 

mellan två slags redskap, de som är fysiska och de som är språkliga. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv handlar lärande om att bli en mer kompetent deltagare i ett visst socialt 

sammanhang. Det som skulle kunna skapa problem är enligt ett sådant här perspektiv om 

meningen med det man gör är obegriplig eller om man inte behärskar praktikens centrala 

redskap och arbetsmetoder (Säljö 2000).  

 
 

3.3 Målstyrning och professionaliseringssträvan bland lärare 

Ingrid Carlgren & Tomas Englund (1994) ser målstyrning av skolan som motpol till den 

tidigare regelstyrningen. I läroplanskommitténs beredningsarbete (SOU 1992:94) inför en ny 

läroplan, som senare kom att resultera i nuvarande läroplan Lpo 94, förekom diskussioner 

gällande en professionalisering av lärarkåren. Man menade att en professionell lärarkår 

innebär att det kommer att ställas högre krav på läroplaners utformning. Professionell i den 
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bemärkelse att yrkeskåren har en samlad och likvärdig kompetens. Således menar man att 

målstyrningen av skolan kan komma att kräva en professionell lärarkår. Med detta som 

bakgrund dras det en parallell mellan läroplansutvecklingen och professionsutvecklingen av 

lärarkåren. Detta då konkretisering av läroplaner till lokala arbetsplaner kräver professionella 

lärare då diskussionerna i beredningsarbetet inför Lpo 94 kom att behandla en decentraliserad 

skola med ett större ansvar på kommunalt plan, men även på enskilda lärare. Förutom att de i 

läroplanskommittén diskuterade decentraliseringen av skolan lades en tonvikt vid en mål- och 

resultatstyrd skola. Läroplanskommittén såg mål- och resultatstyrningen som en möjlig men 

inte naturlig effekt av decentraliseringen (SOU 1992:94). Även Carlgren & Englund (1994) 

ser koppling mellan dessa båda strömningar men menar istället att skolans målstyrning 

medför en decentralisering av beslut och ansvar inom skolan. Vidare menar de att den 

målstyrda skolan ställer högre krav på lärare vilket även innebär en 

professionaliseringsdiskussion av lärarkåren. Detta kan vi koppla till diskussionen om lärares 

didaktiska kompetens då lärare kom att få mer inflytande genom att målen som sattes upp i 

den centrala och övergripande läroplanen, Lpo 94, enbart är mål och inte en 

arbetsbeskrivning. I den mål- och resultatstyrda skolan får lärarna även axla ett stort ansvar 

vilket också medför att lärarnas professionalitet kommer i fokus. Professionalismen fokuserar 

framförallt till den kvalité yrkesgruppen förknippas med. Många yrkesgrupper har en naturlig 

profession och Falkner (2003) tar upp exempel som läkare och jurister där professionen inte 

ifrågasätts. Hon pekar på ett tydligt exempel där en yrkesgrupp som lärare, med 

eftergymnasiala utbildningskrav, kan ersättas med outbildade vikarier, om än för en kortare 

period. Betänk ett liknande scenario i en operationssal eller rättssal med outbildad personal 

som ersätter ordinarie för en kortare period. Vidare menar Englund (1992) att 

professionaliseringen många gånger inte säger något om de kvaliteter som yrkesgruppen 

besitter och begreppets främsta syfte kan, med dessa ögon sett, bli ett uttryck för att yrket ska 

behålla eller stärka sin status på det samhälleliga planet. I läraryrkets diskussion gällande 

professionaliseringen menar Englund (1992) att frågan om lärarkompetens är mer lämplig att 

använda jämte frågan om lärarprofessionalism. I och med den mål- och resultatstyrda skolan 

har, som tidigare nämnts, lärarna tilldelats ett ansvar på lokalt plan vad gäller upplägg av 

undervisningen. Vår förhoppning med studien kommer därför delvis vara att få inblick i hur 

lärare resonerar idag vid planering och upplägg av den undervisning som bedrivs. 

 

Englund (1992) anser att professionaliseringen egentligen inte säger något om lärares 

kvaliteter i sin yrkesroll. Han menar att en professionsstämpel på lärare inte automatiskt 
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medför att den didaktiska kompetensen ökar. Det innebär istället att kompetensen finns i de 

kunskaper en lärare behöver för att klara sitt uppdrag och arbete. Även Arfwedson och 

Arfwedson (2002) menar att lärarprofessionalismen innebär den kunskap lärare har i sitt yrke, 

grundat på att en lärare kan reflektera över vilket undervisningsinnehåll och vilka 

arbetsformer som är bäst lämpat i situationen. De säger även att detta sätt att kunna reflektera 

över planeringen hör till den didaktiska kompetensen som ligger inom den professionella 

kunskapen. Även Englund (2000) menar att den didaktiska kompetensen innebär att lärare bör 

vara reflekterande, problematisera kunskap i sin undervisning, samt ha kunskap om hur man 

ställer olika perspektiv mot varandra.  

 
 

3.4 Didaktisk kompetens i en målstyrd skola 

Englund (1992) menar att professionaliseringen hos lärarkåren kan komma att påverka det 

didaktiska uppdraget genom att planering, utvärdering och administration gör anspråk på 

arbetstiden. Han menar att lärarkåren borde utveckla sin didaktiska kompetens genom att 

fokusera på undervisningens innehåll. Vidare är även förhållningssättet till 

undervisningsinnehållet avgörande genom att den professionella läraren vet vilket konkret 

material som ska användas samt hur det ska nyttjas. Den didaktiskt kompetenta läraren 

problematiserar istället, denne är ständigt prövande i sin undervisning och är även öppen för 

olika vägar. Leif Östman (2000) exemplifierar två varianter av problemställningar som kan 

kopplas till lärarens undervisning. Den första formuleras som ”Hur ska vi göra?” (Östman 

2000, s 69) och grundar sig i vardagssituationer och det dagliga arbetet i klassrummet där 

läraren många gånger måste ta snabba beslut baserade på vad som verkar bäst lämpat i 

situationen. Utgången av frågeställningen grundar sig i praktisk kunskap som är en 

konsekvens av praktiska erfarenheter. Den andra frågeställningen kan formuleras ”Hur ska vi 

göra – vilka är alternativen?” (Östman 2000, s 70). Denna fråga kräver allt som oftast inte ett 

direkt svar och svaret är ofta förankrat i en teoretisk kunskap. Han menar vidare att 

undervisning många gånger handlar om att omvandla de teoretiska kunskaperna och de 

praktiska färdigheterna till ett konkret undervisningsinnehåll som har en pedagogisk 

sammansättning. När dessa olika typer av kunskap sammanfaller kommer läraren att kunna 

belysa och problematisera delar i undervisningen från olika perspektiv och med olika 

infallsvinklar. Östman (2000) menar då att en didaktiskt kompetent ämneslärare inte enbart 

besitter kunskap i det specifika ämne som undervisningen sker i utan även intilliggande 
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områden. Varje enskilt ämne i skolan har karakteristiska didaktiska utgångspunkter vilket 

skapar olika förutsättningar för vilket innehåll som är bäst lämpat i situationen. Den didaktiskt 

kompetenta läraren ser, enligt Englund (1992), dessa skillnader som möjligheter att förbättra 

undervisningen. Carlgren och Englund (1994) menar att den didaktiska utmaningen är att den 

didaktiskt kompetente läraren ska kunna problematisera undervisningsinnehållet så att det 

alltid kan relateras till målen för skolan. 

 

I och med den mål- och resultatstyrda skolan har lärarens arbete förändrats en del, något som 

läraren alltid har haft ansvar för är dock elevernas lärande. Lärarna har fortfarande ansvaret 

för elevernas lärande men deras arbete har utökats med organisatoriska uppgifter. Den mål- 

och resultatstyrda skolan kom att medföra nya arbetsuppgifter bland annat utformning och 

revidering av handlingsplaner i skolan. Exempel på detta är att lärare skall konkretisera 

läroplanens mål till mål baserade på lokala förutsättningar. Enligt Wahlström (2002) menar 

Alexanderson att lärarna måste kunna tolka läroplanens mål och arbetsplaner så de kan 

konkretiseras till medvetna och reflekterade handlingar. Med det menar Alexandersson att 

lärarna behöver vara reflekterande för att målen ska bli tydliga och kunna nås. Staffan Stukát 

(1998) påpekar att en reflekterande lärare strävar efter att hitta problematiska frågor i sin egen 

undervisning och strävar kontinuerligt efter att finna lösningar som främjar elevernas 

inlärning. Han menar även att en reflektiv undervisning baseras på att utveckling sker genom 

kritisk granskning och analys. Detta kan ses i den mål- och resultatstyrda skolan där lärarna 

medvetet behöver reflektera över sin egen undervisning samt att det är målen som ska ligga 

till grund för val av undervisningsinnehåll och arbetsformer. Både Östman (2000) och Jan 

Bengtsson (1997) diskuterar vad lärare bör grunda sin undervisning på. De menar att 

undervisningen måste konstrueras utifrån val av undervisningsinnehåll, sekvensering, 

organisering, metoder och arbetsformer. Man vill med detta påpeka att lärarkompetens behövs 

för att skapa kunskap som kan användas till genomförandet av klok och reflekterad 

undervisning.  

 
 

3.5 Sammanfattning av bakgrunden 

I skolan har det genom hela 1900-talet funnits mål i de styrdokument som ska efterföljas i 

undervisningen. Under seklets första del var målen inte primära på det sätt som de är i dagens 

skola. Tidigare fanns även vägen till målen tydligt angiven, vilket fick till följd att läraren i 
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stort sett hade en mall att gå efter i sin undervisning där det nästan på lektionsnivå beskrevs 

vad som skulle göras. Således var det en tydlig centralstyrning i skolan där beslut om 

undervisningsformer togs på nationell nivå i större utsträckning jämfört med dagens skola. 

Vad som skett med styrdokumenten är att målen blivit alltmer centrala medan vägen dit inte 

finns preciserad utan ter sig öppen för varje kommun att tolka och definiera. Detta landar inte 

sällan i att enskilda skolor och lärare i större utsträckning kan anpassa undervisningen efter de 

lokala förutsättningar som finns. Det positiva i detta är att lärares möjligheter till en 

kårprofession ökar då systemet tvingar lärare att vara aktiva i diskussionen kring didaktiken. 

Vad själva professionen i sig står för är, som vi ser det, å ena sidan professionalisering på det 

samhälleliga planet och å andra professionalism inom kåren med yrkeskompetens i fokus 

vilket stärks av Englund (1992) och Barbro Strömberg (1994/1997/2000). Dessutom har 

inriktningen i styrdokumenten förskjutits från att tidigare ha en central del i 

demokratiuppfostran medan tonvikten i dag ligger på kunskapsuppdraget. Då man i 

styrdokumenten ytterst ger läraren ansvaret att utforma arbete med elevers lärare kräver detta 

att läraren är didaktiskt kompetent samt professionell i sin yrkesroll. Ser man till 

kunskapsuppdraget är kraven på läraren mångfacetterade och på inget sätt någon bagatellartad 

uppgift. Läraren ska även tillgodose varje enskild elev kunskaper som är anpassade till de 

lokala förutsättningarna. Detta ska ske genom de fyra olika kunskapsformer styrdokumenten 

grundar sig i samt de tre aspekterna på kunskap, allt detta i sociokulturell anda med 

kommunikation som arbetssätt. Med det sociokulturella perspektivet kommer den proximala 

utvecklingszonen som ligger till grund för en klassrumsmiljö som främjar samspel mellan alla 

aktörer på arenan. Mot bakgrunden torde detta således vara lärarens uppdrag i den målstyrda 

skolan.  

 
 

4. Tillvägagångssätt i undersökningen 
 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie med fokus på lärares uppdrag och arbete med 

inriktning mot de val som lärare kontinuerligt gör. Den kvalitativa intervjun som 

datainsamlingsmetod anser vi vara bäst lämpad för att komma åt det centrala i våra 

forskningsfrågor. Det som är signifikant med den kvalitativa intervjun är enligt Steinar Kvale 

(1997) ”… att förstå ämnen från livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv” (Kvale 1997, 

s 32). Detta stämmer väl överens med våra forskningsfrågor och vårt syfte. Vår intention är då 

med den kvalitativa intervjun att genom samtal kunna få kunskap om hur lärare beskriver och 
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motiverar sina val av undervisningsinnehåll och arbetsformer. Vi vill även studera hur lärarna 

beskriver arbetet i arbetslaget och hur de ser på läraruppdraget.  

 
 

4.1 Forskningsintervjun med en kvalitativ ansats 

Den kvalitativa intervjun kännetecknas enligt Trost (1993, 2005) av att man får komplexa 

svar på relativt enkla frågor. Enkla frågor i den bemärkelsen att de kan upplevas enkelt 

formulerade vid intervjun men formuleringen är noga avvägd inför intervjusituationen. Vidare 

menar Kvale (1997) att den kvalitativa intervjun är halvstrukturerad vilket innebär att 

intervjun kan utvecklas till ett samtal med utgångspunkt i olika teman med relevanta frågor. 

Trost (1993, 2005) menar att det är syftet med arbetet som avgör metodvalet, vilket innebär 

att en kvalitativ undersökning lämpar sig bäst då vi vill uppnå en förståelse. I inledningsskedet 

till detta arbete övervägde vi att använda oss av en enkätundersökning av kvantitativt slag 

varför vi inom gruppen förde ett resonemang med jämförelser undersökningsformerna 

intervju kontra enkät. Vid en jämförelse mellan den kvantitativa och den kvalitativa 

undersökningen är en viktig skillnad att den kvantitativa är mätbar och ger bredd till 

undersökningen medan den kvalitativa undersökningen ger ett djup som bidrar till en 

förståelse. Detta stärks även av Bengt Starrin och Barbro Renck (1996) då de skriver att den 

kvantitativa undersökningens målsättning är att exempelvis mäta frekvensen av bestämda 

företeelser. Den kvalitativa undersökningen har istället som mål att upptäcka företeelser och 

intresset ligger i vad som händer snarare än att bestämma frekvensen av någonting. Således 

kom den kvalitativa intervjun att kännas som den bäst lämpade undersökningsformen för vår 

del. Då vi i våra forskningsfrågor vill veta hur lärare beskriver och motiverar sina val av 

undervisningsinnehåll, arbetsformer samt hur de beskriver läraruppdraget och arbetet i 

arbetslaget ser vi den kvalitativa intervjun bäst lämpad som metod för att spegla 

forskningsfrågorna. 

 
 

4.2 Val av intervjupersoner  

Vi har valt att intervjua yrkesverksamma lärare i år 1-6 då vi anser det relevant att ställa 

frågor till lärare på fältet i syfte att få så beskrivande och utvecklande svar som möjligt. 

Anledningen till valet av lärare som undervisar i år 1-6 är att vi, efter avslutad utbildning, 

kommer att vara verksamma inom samma sfär. Vi tog i första hand kontakt med rektor för 
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varje skola via telefon som sedan meddelade vilka lärare som var intresserade och kunde 

avsätta tid för intervjuer. Vi avgränsade oss till att intervjua två lärare var vilket innebär att 

studien omfattar sammanlagt sex intervjuer. Vi begränsade oss till dessa intervjuer dels för att 

vi är noviser vad gäller intervjusituationer och dels för att den tidsdimension vi hade till 

förfogande inte tillät fler intervjuer. Då vi valt den kvalitativa intervjun som metod såg vi att 

vi sannolikt kommer att få uttömmande svar. 

 
 

4.3 Genomförandet av intervjuerna  

Vi kommer under denna del kort beskriva hur vi genomförde de intervjuer som ligger till 

grund för kommande resultatdel i arbetet. 

 
 

4.3.1 Utformande av intervjuguide  

Esaiasson Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2007) anger att 

man med fördel kan initiera intervjun med frågor av allmän karaktär. Vidare ska intervjun 

bestå av tematiska frågor. Dessa bör vara öppna till sin karaktär för att inte påverka 

intervjupersonen i sina svar. Detta för att personen ska få möjlighet att utveckla svaren och 

belysa de delar som denne ser som centrala i frågeställningen. Detta ställer givetvis krav på 

frågornas utformning då svaren kan tendera att sväva ut om frågan inte är avgränsad. De 

tematiska frågorna ska sedan utvecklas med uppföljningsfrågor vars syfte är att få fram ett 

mer innehållsrikt svar. Ytterligare en taktik för att få ett kärnfullt svar är att som intervjuare 

vara tyst, och låta det vara tyst ett tag för att intervjupersonen ska få möjlighet att utveckla 

sina tankar. Vi konstruerade härnäst en intervjuguide med tematisering utifrån vår bakgrund 

samt våra forskningsfrågor och vårt syfte tog vi fram fem teman enligt nedan som kom att 

representera de delar vi ville undersöka.  

• Inledande allmänna frågor 

• Arbetsformer 

• Undervisningsinnehåll 

• Läraruppdraget 

• Arbetslaget 

Dessa teman kom att utgöra grunden i vår intervjuguide (bilaga 1), vi kopplade även temat 

arbetsformer till den didaktiska frågeställningen hur, undervisningsinnehåll till vad och 
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läraruppdraget till varför. Arbetslaget anser vi kunna ingå under samtliga tre frågeställningar 

genom att arbetslaget kan och bör vara navet på en skola. Tidigare har vi genomfört en 

pilotintervju där vi använde oss av samma tematisering som ovan. Vid denna pilotstudie drog 

vi många lärorika slutsatser som kom att vara viktiga för arbetet med denna studie. Vi kom till 

insikt att frågorna som för oss kan tyckas självklara måste förtydligas och avgränsas för att 

belysa våra forskningsfrågor och vårt syfte med studien. Vidare insåg vi att frågorna måste 

ställas så att de inte kan missförstås eller upplevas högtravande.  

 

 

4.3.2 Intervju  

Förutom kontakt via telefon med rektor på varje skola skickades även ett missivbrev (bilaga 

2) till rektor samt berörda lärare. Intervjuerna kom sedan att förläggas på de skolor lärarna är 

verksamma. Detta främst för att underlätta för dem och ta så lite tid som möjligt i anspråk. Vi 

intervjuade två lärare var vilket innebär att studien omfattar sammanlagt sex intervjuer. Varje 

intervju tog ca. en timme och spelades in på ljudband för att underlätta transkriberingen. Vi 

informerade intervjupersonerna kort om studiens syfte. Vidare informerade vi dem att 

ljudupptagningen från intervjun kommer att sparas till dess att uppsatsen är godkänd för att 

därefter raderas. Ingen utanför studiens ramar kommer att ha tillgång till det inspelade 

materialet.  

 
 

4.3.3 Utskrift  

Transkribering av intervjuerna gjordes ordagrant av den som intervjuat och i samband med 

transkribering skrevs även en resumé av varje enskild intervju. Syftet med att kort 

sammanfatta intervjuerna var att samla ihop svaren under respektive tema för att underlätta 

analysen av intervjuerna. Enligt Trost (1993, 2005) är det lättare att hitta mönster i den 

kvalitativa intervjun när den är transkriberad. Det finns många olika metoder att angripa en 

kvalitativ intervju på, det första är under själva intervjun och sedan vid transkriberingen. 
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4.3.4 Analys 

Vi kom i analysen att utgå från den tematisering som redovisats ovan. Vid analysen kom vi att 

tillsammans skapa en bild av vad intervjupersonerna svarat vid intervjuerna. Detta gjordes 

med hjälp av de sammanfattningar som nämnts ovan. Efter detta återgick vi till 

transkriberingarna för att lyfta ur citat som vi ansåg spegla intervjupersonernas beskrivning 

och motivering av deras val. Citaten placerade vi in under vår tematisering där de fick 

tydliggöra intervjupersonernas uppfattningar om sina val. 

 
 

4.3.5 Verifiering  

Med reliabilitet menas att alla intervjuare frågar på samma sätt och situationen ska vara 

likadan vid intervjutillfällena. Studien ska kunna göras om vid ett senare tillfälle och nå 

samma resultat. Vid kvalitativa intervjuer kan det vara problematiskt att tala om reliabilitet då 

en intervju kan ha som mål att få insikt i hur den intervjuade tänker i vissa situationer vilket 

blir individuellt från person till person. Reliabilitet bygger istället på att samla in och mäta 

kvantitativa data vilket kan ses i kontrast till den kvalitativa intervjun vilken förutsätter en låg 

grad av standardisering. Dessutom har, enligt Trost (1993, 2005), den kvalitativa intervjun låg 

reliabilitet då människor ständigt utvecklas genom möten med nya situationer och genom att 

skaffa sig nya erfarenheter. Således kommer en liknande studie inte att nå exakt samma 

resultat. Trost (1993, 2005) menar vidare att frågornas utformning är av största vikt, 

validiteten är avgörande för att kunna få det svar man söker. Den som intervjuar måste vara 

vaksam och tänka på hur frågorna ställs för att inte riskera att få svar på något annat än vad 

man som intervjuare tänkt sig få klarhet i. 

 
 

4.4 Etiska överväganden 

De etiska överväganden som vi har tagit hänsyn till i vår studie sammanfattas i fyra punkter 

av vetenskapsrådet (2007). Vi kommer här att kortfattat redogöra för de centrala delarna i 

dessa punkter.  

• Informationskravet medför att den som genomför studien ska informera samtliga 

berörda om studiens syfte. Information måste även ges att deltagande är frivilligt. Vi 

informerade samtliga intervjupersoner om studiens syfte dels muntligt och dels 
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skriftligt genom att varje intervjuperson fick en kopia av missivbrev (bilaga 2) samt 

intervjuguide (bilaga 1). 

• Samtyckeskravet innebär att intervjupersonen själv kan bestämma om denne vill 

deltaga. Således kan intervjupersonen avböja medverkan när som helst. I de fall 

intervjupersonen är under 15 år måste även intyg inskaffas från vårdnadshavare. Vi 

informerade varje intervjuperson muntligt att deras deltagande är på helt frivillig basis. 

I vår studie ingår inga intervjupersoner under 15 år varför studien inte omfattar 

samtyckeskrav från andra än de som intervjuats.  

• Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om intervjupersonerna som framkommer 

under studien ska behandlas på ett sådant sätt att obehöriga inte kommer åt dem. De 

ska således behandlas konfidentiellt. Vi har efterlevt dessa krav genom att 

ljudupptagningar och noteringar från intervjuerna endast finns tillgängliga för 

skribentgruppen som genomför studien. Inga namn förekommer någonstans vare sig i 

ljudupptagningar eller i skrift inte heller vilken ort eller skola respektive lärare är 

verksam. För att leva upp till detta har vi valt att benämna lärarna vid ett nummer i 

hela studien, från transkribering till färdigt resultat. 

• Nyttjandekravet medför att alla uppgifter som framkommit vid intervjuerna enbart får 

användas i forskningssyfte. Detta efterlever vi genom att inte lämna materialet till 

någon utomstående. Allt material kommer att förstöras då uppsatsen är godkänd vilket 

även intervjupersonerna informerats om. 

 
 

4.5 Presentation av undersökningspersonerna  

Vi väljer här att kort presentera de intervjuade lärarna för att underlätta för läsaren i 

kommande resultatredovisning. Samtliga lärare i vår studie är kvinnor. Som ovan nämnts 

väljer vi av etiska skäl att numrera intervjupersonerna. 

 

Lärare 1 tog sin examen som lågstadielärare i början av 70-talet och har dryga 30 år bakom 

sig i yrket. Hon har under större delen av sin tid som lärare arbetat med år ett till tre vilket hon 

även gör nu då hon arbetar i en etta.  
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Lärare 2 tog sin examen som 1-7 lärare i mitten av 90-talet med inriktningarna svenska, SO 

(samhällsorienterade ämnen) samt musik. Läraren som just nu arbetar i en fyra har snart 15 

års erfarenhet i yrket. 

 

Lärare 3 tog sin examen som lågstadielärare i slutet av 60-talet och har nästan 40 år i yrket. 

Utbildningen var då tvåårig. Arbetar nu i en trea. 

 

Lärare 4 tog sin examen i början av 2000-talet som 1 – 7 lärare med inriktning mot matematik 

och NO (naturorienterade ämnen). Läraren har nu arbetat snart fem år. Arbetar i en femma. 

 

Lärare 5 tog sin examen i slutet av 90-talet som 1-7 lärare med inriktning svenska och SO 

(samhällsorienterade ämnen). Läraren har varit verksam i snart 10 år och arbetar nu i en trea.  

 

Lärare 6 tog även hon sin examen i slutet av 90-talet och har jobbat i snart 10 år som 1-7 

lärare med inriktning svenska och SO (samhällsorienterade ämnen). Arbetar idag i en etta. 

 

 

5. Resultatredovisning 
 

Med de beskrivningar och motiveringar av undervisningsinnehåll och arbetsformer vi fick i 

och med intervjuerna ska vi i kommande resultatredovisning besvara våra forskningsfrågor. 

Vi kommer att utgå från vår tematisering: val av arbetsformer, val av undervisningsinnehåll, 

synen på uppdraget samt arbetet i arbetslaget, men även utifrån likheter i svaren som gavs av 

de olika intervjupersonerna. Dessa likheter kan styrkas av citat från intervjupersonerna i syfte 

att förtydliga intervjupersonernas beskrivningar och motiveringar av undervisningsinnehållet 

och arbetsformerna.  De likheter som förekommer i intervjupersonernas beskrivningar och 

motiveringar är gruppsammansättning, eleverna, målen, ämnen och arbetslaget. Dessa är 

återkommande, vilket vi upptäckte under analysen av intervjuerna. 

 
 

5.1 Hur väljer och motiverar lärarna arbetsformer? 

Vi har i våra intervjuer funnit att lärarna resonerar på olika sätt när de väljer arbetsformer. 

Trots att de resonerar på olika sätt finner vi visa likheter i deras svar och kommentarer. Detta 
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kommer vi att redogöra för nedan med utvalda citat som påvisar hur intervjupersonerna 

resonerar. Många av intervjupersonerna ansåg att en arbetsform fungerade när eleverna var 

engagerade. Men även om en arbetsform inte fungerar är intervjupersonerna inte sena med att 

reflektera över vad som gick snett samt att till nästa gång finna en annan arbetsform. Men 

skulle det bli för stökigt i klassrummet menar intervjupersonerna att de kan byta arbetsform 

eller helt enkelt bryta och göra någonting annat.  

 

Efter vår tolkning av intervjuerna som genomförts finner vi att samtliga intervjupersoner 

anser att gruppen av elever har stor betydelse för deras val av arbetsformer.  Intervjuperson 1 

menar att gruppen är viktig då det många gånger är eleverna som styr valet av arbetsformer: 

 
IP3 1; … eftersom jag jobbat i så många år så har jag jobbat på väldigt många olika 
sätt och det är inte jag som styr utan det är barna som styr mig, vilket arbetssätt som 
passar… 
 

Med detta menas att hon utgår från elevernas egna tankar och funderingar. Hon tar även 

tillvara på händelser som enskilda elever varit med om och försöker inkludera dessa händelser 

i undervisningen. Förutom detta ’känner hon av’ eleverna och försöker lägga upp 

arbetsformen efter elevernas dagsform, vissa dagar lämpar sig en viss arbetsform och andra 

dagar en annan. Även intervjuperson 5 anser att det är viktigt att ta till vara elevernas egna 

idéer och nyfikenhet i valet av arbetsform. Det är viktigt för henne att hitta arbetsformer som 

är bra för både elever och lärare 

 
IP 5; När jag jobbar i klassen väljer vi nog väldigt mycket arbetsform tillsammans 
jag och barna. Barna säger, kan vi inte få skriva tillsammans eller kan vi inte läsa 
tillsammans eller vi skulle vilja göra på det här viset. 

 

Båda intervjupersonerna lyssnar på vad eleverna säger och hur de vill arbeta vilket även 

intervjuperson 6 kommenterar med: 

 
IP 6; … ofta vill jag att det ska vara på barnens initiativ. 

 

Det vi ser är att intervjupersonerna beskriver sina val av arbetsformer bland annat utifrån 

elevernas idéer och intressen. Vi kan konstatera att samtliga intervjupersoner i någon mån 

väljer arbetsform utifrån vilket ämne det gäller samt vilken ålder det är på eleverna. Detta 

stärks i följande citat: 

                                                 
3 IP - intervjuperson 
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IP 1; Det beror på ämnet … matten till exempel, jag vet att jag har ett jättebra 
material på tiokompisarna, då introducerar jag den leken eller spelet och pratar inte 
med barnen som att nu ska vi lära oss tiokompisarna utan de får börja med att leka 
eller spela och efter ett tag säger jag att det här är tiokompisarna som är bra och 
viktigt att kunna. Har man bra material så kan man utgå från det och se om barnen 
tänder på det. Och det gör de ofta med lekar och spel och vi har mycket sådant i 
ettan. 

 

Intervjuperson 1 stärker sitt resonemang vad gäller val av arbetssätt i förhållande till ålder på 

eleverna i följande citat: 

 
IP 1; …nu när man möter en årskurs 1 så kan inte de klara av att välja arbetssätt 
själva utan det blir mer lärarstyrt och sedan beror det på vilket ämne man har. Så 
årskurs och ämne kan jag säga i stort. Sedan om du tänker på en årskurs 1 som ska 
lära sig bokstäverna, 28 ljud ska genomarbetas från grunden med allt vad det 
innebär. Då brukar jag hålla dem samlade fram till jul åtminstone då vi gör alla ljud 
tillsammans för att få in arbetsformen sedan när jag tycker att det är lämpligt då får 
de ett arbetsschema och så får de börja jobba utifrån det… 

 

Läraren väljer här att hålla gruppen samlad och motiverar detta med att eleverna ska ges 

möjlighet att lära sig en studieteknik. Även intervjuperson 5 väljer arbetsformer till viss del 

utifrån ämnet och ser det som en tillgång att arbeta med tvärgrupper4 inom arbetslaget.  

 
IP 5; … vi jobbar ganska mycket i våra arbetslag. Vi har ett arbetslag trean fyran 
femman, så nu har vi jobbat väldigt mycket med blandade grupper i so och no. Då 
har vi haft fem grupper, vi har haft tillgång till lite resurs så har vi praktiskt där bild 
och så.  Så har vi till exempel jobbat med människokroppen så har vi haft barnen 
integrerade i treor, fyror och femmor blandade. Och då har grupperna varit blandade 
så har vi jobbat olika på varje ställe. Jag tänkte att med arbetsformer vi har jobbat 
väldigt olika. Som med människokroppen har jag haft om hjärtat och lungorna då har 
vi jobbat med att vi har pratat och tittat på modeller och skrivit. På andra ställen har 
dom målat människokroppen och på andra har dom luktat och så och känt och så där. 
Och tanken lite med det är ju att det ska vara olika arbetsformer och olika sätt på de 
olika ställena. 

 

Motiveringen till detta är att:  

 
IP 5; Utnyttja resurser och att varje barn ska någon gång känna att nu är det på mitt 
sätt. 

 

Ovan har vi påvisat hur lärare beskriver sina val av arbetsformer vidare kommer vi att 

redogöra för några beskrivningar på hur intervjupersonerna ser när arbetsformen de valt 

fungerar. Intervjuperson 4 beskriver en fungerande arbetsform enligt nedan: 

 
                                                 
4 Åldersintegrerade grupper 
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IP 4; Det tycker jag när jag ser engagerade barn, de kan ligga under bänken, sitta på 
golvet, vid bänken sitta i grupper de diskuterar då vet jag att det fungerar. 
Och de jobbar väldigt fritt och att de jättegärna vill fortsätta. 

 

Intervjuperson 6 beskriver en fungerande arbetsform enligt följande: 

 
IP 6; Det behöver inte vara att det är tyst utan att det är kreativitet och rörelse. Jag 
menar en kan sitta där och några kan vara där och hålla på med något annat. Att det 
händer en massa saker på en gång. Då är det fast man har tjugo barn känner man att 
nu är det nästan klimax och det fungerar bra och då kan det vara ganska livat om du 
förstår? På ett positivt sätt, jag menar engagemang.  

 

Även intervjuperson 1 uttrycker sig på liknande sätt vad gäller ett fungerande arbetssätt: 

 
IP 1; Det är egentligen barna som talar om för mig dels vad de har inhämtat för 
kunskap eller glädjen när de gör något. Som att se hur barna sitter och spelar ett spel 
och har jätteroligt utan att de tänker på att de lär sig en massa då kan jag känna att 
jag har lyckats. Även om jag nu har en årskurs 1 så ställer jag lite kontrollfrågor 
som, vad har vi lärt oss om det här? Det är både skriftligt och muntligt. Men det som 
är tydligast är att de jobbar och sliter och tycker att det är roligt. När man ser att 
eleverna arbetar på egen hand när de tycker det är roligt och lär varandra. 

 

Det gemensamma i dessa tre citat är att de tydliggör det positiva i en arbetsmiljö med liv och 

rörelse. Detta förutsatt att det är en kreativ aktivitet där eleverna känner och visar 

arbetsglädje. En underliggande ton i dessa citat är även att undervisningen sker i 

sociokulturellt perspektiv. Då det ur detta perspektiv är det självklart att kunskaper och 

färdigheter utvecklas i samhället och mellan människor, inte inifrån individen (Säljö 2000).  

Detta blir tydligt då dessa citat tar upp gruppaktiviteter i en eller annan mening. 

 

Vi kan se en likhet med citaten ovan och följande citat: 

  
IP 2; Man märker på barnen om de tycker att det är kul. Man ser på dem … Ibland 
lägger man ner alldeles för mycket tid på något som inte blir så bra som man tänkt 
sig. 

 

Intervjuperson 2 tydliggör att en minutiös planering inte alltid är det bästa då det många 

gånger är enkla arbetsformer som fungerar bäst. Vidare poängterar hon vikten av att eleverna 

gillar arbetsformen vilket tidigare citat berör.  

 

Även när en arbetsform inte fungerar ställs lärare inför ett val om arbetet ska fortlöpa eller om 

man ska bryta. Aspekter som ligger till grund för detta är om det brister på individ- eller 
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gruppnivå och där resonerar intervjupersonerna på lite olika sätt. Om hur man gör när det inte 

fungerar säger intervjuperson 6 så här: 

 
IP 6; Om det gäller hela gruppen måste man stanna upp. Men för barnen skall man 
inte säga det här blev katastrof utan på något snyggt sätt hjälpa dem att avsluta och ta 
en rejäl funderare själv. 

 

Då en arbetsform inte fungerar för en enskild individ resonerar samma lärare: 

 
IP 6; … det kan vara så att det här barnet inte är med just den lektionen utan hon 
eller han kanske jobbar med något annat som man vet fungerar. 

 

Och vidare om en arbetsform inte skulle fungera säger intervjuperson 4: 
 

IP 4; Om det inte fungerar, på nåt vis vill man försöka så gott det går så då går jag 
väl in på de eleverna där jag ser att det inte fungerar och försöker styra upp dem 
istället … så att jag inte påverkar hela gruppen. Jag brukar hålla mig till att vi jobbar 
så här till lektionen är slut sen så kan jag tänka om till nästa liknande situation eller 
nästa lektion. Då får jag tänka ut en annan vinkling eller variant … 

 

Intervjuperson 5 försöker tydliggöra sin syn på hur man som lärare kan tänka angående 

arbetsformer i följande citat: 

 
IP 5; Jag tycker det är lite spännande med arbetsformer för jag tror att vi är lite 
bundna vid det gamla att det ska vara lite fyrkantigt, medan jag tror att man kan 
tänka ganska mycket nytt. Men man måste akta sig så att det inte blir för rörigt för 
barna, men det är ju mer en pedagogisk fråga för oss att se till men att man tänker lite 
utanför ramarna. 

 

Det som utkristalliserar sig i analysen av val av arbetsform är att lärarna måste ta hänsyn till 

många olika faktorer som gruppsammansättning, enskilda elever, ämne, ålder och arbetslaget. 

Utöver dessa faktorer reflekterar lärarna även över sina val av arbetsformer i mer eller mindre 

omfattning. Vi finner även att lärarna reflekterar mer när en arbetsform inte fungerar.    

 
 

5.2 Hur väljer och motiverar lärarna undervisningsinnehåll? 

Även när det gäller val av undervisningsinnehåll beskriver de lärare som vi intervjuat sina val 

på liknande sätt. Vissa faktorer framträder tydligt under valen av undervisningsinnehåll. 

Några av dessa är elevernas intresse och de lärare som vi intervjuat försöker att fånga detta 
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intresse genom att förankra innehållet i elevernas vardag. Ytterligare faktorer som är starkt 

dominerande i dessa val är lokala och nationella mål samt läromedel. 

 

Intervjuperson 4 tycker att innehållet ska spegla elevernas intressen vilket beskrivs i citatet 

nedan: 

 
IP 4; Jag känner att det viktiga är att barnen kan tillgodogöra sig kunskapen utan att 
jag trycker in någonting, det ska vara det som intresserar … En stor del av detta är att 
få barnen intresserade det ska vara lite roligt också. Det finns vissa måsten men i det 
stora hela går man efter intressen, fånga barnen. 

 

Utifrån vår tolkning av intervjupersonernas beskrivning och motivering av innehållet så ligger 

relevansen i att utgå från målen samt elevernas intressen. De menar att målen oftast ligger till 

grund för valet av innehåll. Valet av undervisningsinnehåll beskriver intervjuperson 5 utifrån 

detta så här: 

 
IP 5; Ja dels diskussioner med barna såklart, dels sen finns det ju det här gamla i 
trean är det stenåldern tillexempel som man inte behöver följa. Så jobbar vi nog 
inte. Sen vet vi ju att när de kommer högre upp säger de att de här ska ni ha gått 
igenom. Så någonstans är det där lite dubbelt. Men det är klart det styr ju. 

 

De styrdokument som finns efterföljs givetvis av samtliga lärare vilket de formar sin 

planering utifrån, men de kan även frångå denna och lärare 1 beskriver detta enligt nedan: 

 
IP 1; Man har fasta punkter som man går efter, den lokala kursplanen till exempel är 
ju en stomme. Men det kan även vara så att en elev styr valet av innehåll genom att 
den har varit med om något eller sett något och då får man ju ta det och prata om. 
Exempelvis hade vi en brand i en av skolorna i kommunen och dagen efter var det 
prat om brand och då har man möjlighet att få in lite brandvett i undervisningen. Jag 
följer givetvis kursplaner och målen i min undervisning men jag kan ju givetvis göra 
förändringar för att det ska passa gruppen med elever.  

 

Citatet nedan har plockats ut för att belysa huruvida lärare kan känna en press och till viss del 

en stress över att tillgodose eleverna rätt kunskaper för att de ska klara av de nationella 

proven. Då intervjuaren ställer frågan om intervjupersonen känner sig styrd av materialet har 

det tidigare i intervjun gjorts klart för intervjupersonen att materialet är synonym till 

läromedel. Således är syftet med frågan att se om intervjupersonen känner sig styrd av det 

läromedel som används i olika ämnen. 
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IP 2; Man känner ju att de här nationella proven, … det här ska vi hinna och 
matteboken vi har nu utgår mycket från de nationella proven och man känner pressen 
att nu måste vi hinna det här och det här och den här boken måste hinnas ut… 

 

Intervjuperson 4 menar att innehållet styrs mycket utifrån läromedel 

 
IP 4; Mycket är ju styrt efter läromedel… men det är viktigt att kärnan är förankrat. 

 

Intervjuperson 4 menar att då man är ny på arenan är det lättare att låta läromedel styra 

innehållet för att få med det som eleverna ska lära sig, vilket oftast finns i de läromedlen som 

används i skolorna. Många gånger kan erfarenheten hos en lärare med många år i yrket 

bidraga till att visst material i undervisningen kan väljas bort för att istället plocka in något 

annat som når samma mål. Intervjuperson 1 belyser detta i följande citat: 

 
IP 1; Jag vet nog vad jag ska välja för att nå målen tack vare de år jag jobbat. Jag vet 
att ett visst material är bra och att jag når målen om jag använder det. 

 

En annan aspekt då man väljer undervisningsinnehåll är huruvida det är relevant för den 

enskilde eleven vilket intervjuperson 5 beskriver enligt följande: 

 
IP 5 Det kan vara väldigt varierande egentligen. I svenska till exempel, välskrivning 
kan vara väldigt irrelevant för någon medan det är väldigt relevant för någon annan. 

 

Det som intervjuperson 5 belyser här är vikten av att träna upp en färdighet som känns viktig 

för den enskilde individen. Således strävar intervjupersonen efter att möta varje elev på 

dennes nivå. Även när det gäller val av undervisningsinnehåll tar en del lärare hänsyn till 

barnens ålder och hur mycket de redan har lärt sig. Detta belyser intervjuperson 6 i citatet 

nedan: 

 
IP 6; Ja man har ju vissa grejer i sig inte från utbildningen men både från det man 
har jobbat här och på en annan skola. Liksom det här är lagom att ta i en viss 
ålder. Till exempel i trean brukar jag gå igenom de fem största religionerna. Och 
det blir ganska styrt eftersom de är ganska små och inte har kommit så långt när 
det gäller att hitta fakta själv. 

 

Det som de lärare vi intervjuat framhäver som viktigt vid val av undervisningsinnehåll är 

således att fånga elevernas intresse och att göra undervisningen relevant för eleverna. Någon 

talar även om när det är lämpligt att lära sig något och detta samtidigt som man tillsammans 

arbetar för att nå målen. 
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5.3 Hur beskriver lärarna läraruppdraget? 

Läraruppdraget är vitt och komplext vilket framkommit vid intervjuerna. Det som samtliga 

lärare vi intervjuat dock nämner är vikten av att skapa goda relationer med eleverna och deras 

föräldrar. Att läraruppdraget också innehåller ett kunskapsuppdrag nämns i intervjuerna men, 

som vi upplever det, ligger inte fokus på detta. 

 

Intervjuperson 1 beskriver läraruppdraget som följer: 

  
IP 1; Spontant känner jag, kan ta barnen. Att vara lärare innebär inte att vara 
jätteduktig i ämnena utan man måste kunna ta barnen och ta in det de menar och 
även göra mig förstådd åt andra hållet, att man talar samma språk. Att man bildar en 
relation med barnen och den relationen är jätteviktig från dag ett, att du visar att här 
är jag och jag lyssnar på dig och tycker om dig men jädrar anamma om du inte 
sköter dig. 

 

Intervjupersonen belyser här vikten av en god relation mellan läraren och eleven som bygger 

på ömsesidig respekt och kommunikation. Ett liknande resonemang har intervjuperson 2 som 

beskriver läraruppdraget enligt följande: 

 
IP 2; Jag vill att barnen ska komma hit och känna en trygghet,…självklart ska de ha 
kunskaper med sig, de ska tycka att det är roligt när de kommer hit och vara glada 
även när de går hem, känna sig nöjda, att de får lyckas att de känner att de duger. 

 

Intervjuperson 2 benämner här kunskapsuppdraget som självklart men menar att eleven når 

målen genom att känna en glädje i arbetet samt att få känna att det som han eller hon gör är 

bra. Även intervjuperson 3 belyser vikten av relationen mellan lärare och elev i citatet nedan: 

 
IP 3; Jag ska hjälpa dem på vägen och försöka göra det så trevligt som möjligt, och 
det gäller att få med sig barnen och det är svårare att få med föräldrarna. 

 

Här benämns även föräldrar som en part i relationen men detta upplevs problematiskt. 

Intervjuperson 4 beskriver läraruppdraget på följande sätt:  

 
IP 4; Jag tycker att man har en jätteviktig roll som lärare för att det jag gör och säger 
påverkar barnen ganska mycket … Ansvar har man ju att. Barnen ska må bra i 
skolan. Jag vill att barnen ska ha det bra i skolan. 

 

Intervjupersonen menar att dagens samhälle är så pass krävande för eleverna vilket gör skolan 

till en plats där eleven kan känna en trygghet och ett lugn. Intervjuperson 1 stärker detta 

resonemang och menar att mycket av hennes tid går åt till att lösa konflikter mellan eleverna. 
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Vidare menar hon att många elever idag känner en oro och att skolan många gånger är den 

enda tryggheten för eleverna detta påpekas tydligt i följande citat: 

 
IP 1; Det som tar min tid är konflikter mellan barna vilket jag tror beror på en oro 
hemifrån med separationer och barnen funderar på var de ska vara den här veckan 
och var de ska i helgen och jag märker framförallt på de barna jag har här och 
måndagar och fredagar är värst då de på fredagarna kanske ska flytta på sig medan 
de på måndagarna har varit någonstans det behöver inte betyda att det är dåligt 
någonstans men det är funderingar om vad gör mamma när jag är hos pappa och 
tvärtom och så vidare. Barnen idag har fler än ett hem med låtsasföräldrar. Jag tror 
att det är en av anledningarna till att barnen idag känner sig otrygga och många 
gånger är tryggheten här i skolan. Här står samma person varje dag och mässar men 
det är en trygghet medan mammorna och papporna försvinner. Tjatet blir tryggheten. 

 

Likt tidigare lärare som vi intervjuat menar även intervjuperson 5 att mötet med eleverna är en 

mycket viktig del i läraruppdraget. Hon betonar även mötet med föräldrarna: 

 
IP 5; … självklart är ju den stora delen att möta varje barn, att faktiskt möta varje 
barn och dess förälder. Och på den nivå de är det är vårt stora uppdrag tycker jag. 
Sen är det så mycket annat, de ska vidare dit mot målen. Grunden är ändå att möta 
varje barn där dom är … Mitt största mål är ändå att barnen ska veta och känna att 
hon (läraren) vet att jag (eleven) tycker att det här är jobbigt. 

 

Intervjupersonen syftar på att eleven ska känna att han eller hon blir uppmärksammad i 

skolan, att läraren ser varje enskild elev. Som tidigare nämnts har samtliga lärare vi intervjuat 

nämnt vikten av relationer mellan lärare och elev vilket inkluderar intervjuperson 6 som 

uttrycker sig i följande citat: 

 
IP 6; Det viktigaste är att dom (eleverna) ska kunna fungera socialt. Det finns det de 
som inte kan som bara ser sig själv, och kan inte se konsekvenserna av handlingar. 
Det är något man får jobba med. De ska få en grund att stå på kunskapsmässigt. Det 
är viktigt att man ger dem den rätta grunden för jag tror nog att vi har ett enormt 
inflytande, eller det har vi. Att barnen blir sedda för barn har det tufft idag på olika 
sätt. Sen om det är läraruppdraget? Men jo det är det väl? Det tror jag. 

 

De lärare vi har intervjuat är rörande överens om att det viktigaste i läraruppdraget i dagens 

skola är möta barnen på deras nivå och skapa en god relation samt en trygg miljö.  

5.4 Hur beskriver lärarna arbetet i arbetslaget? 

Vad gäller sammanhållningen i arbetslaget råder delade meningar hos intervjupersonerna. 

Vissa av dem finner ett stöd i arbetslaget medan andra menar att de arbetar för sig själva med 

enskild planering som följd. Intervjuperson 1 resonerar enligt följande om det arbetslag hon 

tillhör: 
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IP 1; Vi arbetar ofta med temadagar där vi tillsammans planerar för aktiviteter som 
vi då har åldersblandat. Det är ju roligt att planera det tillsammans. Vid vissa 
temadagar planerar vi tillsammans med hela skolan och har temadagar där det är 
åldersblandat från år 1 till 6. Det är så kul att arbeta med de här temadagarna för då 
får man träffa alla trevliga barn och de lär känna oss lärare och de vet vilka lärarna 
är. 
 

 
Det som intervjuperson 1 tar upp att det förs mest diskussioner angående hur man praktiskt 

ska lösa saker och planera för gemensamma evenemang på skolan. Till skillnad från 

intervjuperson 1 anser intervjuperson 2 att det inte fungerar i det arbetslag hon tillhör och hon 

uttrycker sig enligt nedan: 

 
IP 2; Var och en sköter nog sitt mycket, så är det inom vårt arbetslag. Vi … träffas 
nu varannan vecka så är det: pysseldagen, teatern, ”Hur ska vi göra med den här 
friluftsdagen?” Det är väldigt sällan man säger ”Tänkte bara tipsa om hur vi har 
gjort i historia det vart lyckat” det gör man inte. 
 

 
Intervjuperson 2 saknar samtalen om den dagliga undervisningen och ett erfarenhetsutbyte 

kollegor emellan. Intervjuperson 3 nämner läraruppdraget som ett föremål för diskussioner i 

arbetslaget: 

 
IP 3; Då handlar det inte bara om innehållet i undervisningen utan då är det allting på 
skolan vårt uppdrag som lärare … Så nu tillexempel skulle vi gå igenom våra lap5-
pärmar och gå igenom och skriva om och så där har vi haft på några träffar 

 

Den aktuella diskussionen i arbetslaget var vid intervjutillfället revidering av lokala 

arbetsplaner. Även intervjuperson 4 tar upp läraruppdraget som ett diskussionsämne: 

 
IP 4; Men det är ju allt som har med skolan att göra och hur det fungerar med 
eleverna. Det finns så mycket och det är viktigt inte tappa bort läraruppdraget. 
Det praktiska ligger nära men man får inte glömma de viktiga frågorna. 

 

Dock påpekar intervjupersonen att det är lätt att komma in på mer praktiska saker som rör det 

vardagliga arbetet. Intervjuperson 5 ser arbetslagsarbetet som mycket positivt vilket belyses i 

citatet nedan: 

 
 
 
 
 

                                                 
5 Lokala arbetsplaner 
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IP 5; Dels blir det att man avlastar varandra, Idag gjorde jag såhär knäppt och den 
här ungen regerade såhär! För att få stöd i att det var nog inte så farligt. Sen har vi 
ganska mycket pedagogiska diskussioner. Lite men varför gjorde du så då? Eller 
tvärtom men vilken bra idé … Vi har också varje vecka i hela skolans arbetslag 
försöka att ha pedagogiska diskussioner utifrån någon allmän fråga tillexempel vad 
lägger vi barnas tid på? Prioriterar vi barnas tid rätt? Det är väldigt givande, man lär 
känna varandra på ett annat plan. Till exempel jasså hon tänker så!  Man får 
omvärdera sig själv lite. 
 

 

Intervjuperson 5 beskriver arbetslaget som ett stöd i sin lärarroll och menar att man utvecklas 

genom att utbyta idéer samt bekräfta varandra i sitt arbete. Intervjuperson 6 uttrycker sin syn 

på arbetslaget och dess brister på följande sätt: 

 
IP 6; Varje tisdag träffas alla med rektorn. Vi skulle önska mer didaktiska samtal 
och jag vill att vi ska gå igenom läroplanen och bena ut hur vi tolkar den, men tyvärr 
är inte intresset lika stort av alla och det är en så liten skola så det rinner ut i sanden. 

 

Här är det tydligt att den lärare som vi intervjuat har en vilja som inte blir mottagen på 

önskvärt sätt i arbetslaget. En av förklaringarna till att det inte ges utrymme till att tillgodose 

lärares behov i arbetslaget kan vara, som intervjupersonen själv säger, att skolan är liten och 

resurserna har storlek därefter. 

 

Arbetet i arbetslaget skiftar från skola till skola och upplevelsen av arbetslaget hos de lärare vi 

har intervjuat skiftar kraftigt. Vissa anser att de har ett bra stöd hos sina kollegor medan andra 

upplever att de arbetar mot strömmen.  

 

 

6. Diskussion 
 

Vår utgångspunkt för studien har varit att få insikt i hur lärare möter skolans krav på en 

didaktisk kompetens. För att nå denna insikt har vi till att börja med i vår bakgrund strävat 

efter att skapa en bild av vilka krav som skolan ställer på lärare samt hur dessa krav över tid 

förändrats. Vidare har vi, genom en empirisk undersökning i form av en kvalitativ 

intervjustudie, erhållit en bild från verksamma lärare hur de ser på sitt uppdrag och val som de 

ständigt ställs inför. Den kvalitativa intervjun tar enligt Kvale (1997) utgångspunkt i den 

intervjuades perspektiv för att få en uppfattning om den intervjuades livsvärld. Genom att den 

intervjuade själv beskriver och motiverar, i vårt fall, undervisningsinnehåll och arbetsformer. 
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På så vis kan vi skapa oss en förståelse och dessutom få insikt i lärares syn på läraruppdraget 

samt hur arbetet i ett arbetslag kan se ut. Genom att belysa arbetet i arbetslaget var vår tanke 

att försöka få insikt i huruvida lärare reflekterar över sitt arbete enskilt eller med andra för att 

dra nytta av varandras didaktiska kompetenser. Dels att reflektera över sitt eget handlande och 

dels reflektera över sina val av undervisningsinnehåll och arbetsformer, för att bland annat 

möta den mål- och resultatstyrda skolans krav på didaktisk kompetens bland lärare.  

 

Vi har i vår undersökning konstaterat att kraven på den enskilde läraren i dagens skola gör sig 

påminda genom att lärare ska fatta egna beslut vad gäller undervisningsinnehåll utifrån målen. 

Den enskilde läraren är delaktig i tolkningen av målen för att konkretisera dessa. Utvärdering 

och reflektion av arbetet är även det en del i lärarens uppdrag. En förskjutning av ansvaret har 

skett över tid från en detaljerad anvisning från statlig nivå hur undervisningen ska bedrivas till 

att kommunerna och i sista hand läraren planerar samt genomför undervisningen. Detta utifrån 

en resursfördelning samt en målsättning vilken i sin tur är bestämd på central, statlig, nivå i 

form av styrdokument. Detta anser vi är tydliga markörer på att dagens skola kräver en 

didaktiskt kompetent lärare.  

 

Under historiens gång har vi alltid haft någon form av målstyrning och ett tidigt tecken på en 

målstyrd skola var då mål i varje enskilt ämne sattes upp redan 1919 (Wahlström 2002). 

Målen för enskilda ämnen har haft varierad prioritet för att i dagsläget vara det som styr 

skolans verksamhet. I och med målstyrningens utveckling under 1900-talet har vikten av att 

diskutera hur man bäst kan nå målen funnits hela vägen fram till i dag. Det som är viktigt att 

hålla diskussionen om vägen till målen aktuell är i och med att samhället ständigt förändras. I 

ett föränderligt samhälle bör läraren ständigt vara reflekterande över hur man når målen, i och 

med att de ska följas upp och revideras. Det är inte bara målen som har förändrats under 

1900-talet utan även förhållningssättet till eleverna. I läroplanerna har synen på lärandet 

förändrats från ett behavioristiskt till ett konstruktivistiskt för att i dag ha ett sociokulturellt 

perspektiv. Även om det idag är det sociokulturella perspektivet som har en tydlig ton i 

gällande läroplan, Lpo 94, är detta ingen garant på att all undervisning sker med detta 

perspektiv som fokusering. Det sociokulturella perspektivet innebär att eleverna i samspel 

med andra kan skapa en miljö där kunskapsutveckling kan främjas. Detta ger förutsättningar 

för att man som lärare kan ta tillvara på elevernas idéer och intressen och utifrån dessa göra 

val av undervisningsinnehåll och arbetsformer.  
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6.1 Lärarnas val av arbetsformer för att nå målen 

Tydligt är att de lärare vi intervjuat väljer arbetsform utifrån vilket ämne samt vilken grupp 

lärare har, med grupp avser man här även ålder på eleverna. Att välja arbetsform utifrån ämne 

är något som även nämns av Englund (1992), då med motivering att varje enskilt ämne har 

sina karakteristiska utgångspunkter ur didaktikperspektiv. De lärare vi intervjuat för liknande 

resonemang kring valen vilket tydliggörs i citaten i vår resultatdel. Ett tydligt exempel är 

läraren som väljer att introducera moment i undervisningen genom lekar då hon, med hjälp av 

sin mångåriga rutin, vet att eleverna i de tidigare åren i grundskolan uppskattar arbetsformen. 

Detta skulle även kunna grunda sig i en tanke att elever i de tidigare åren har leken som en 

betydande del i sin vardag och i sin utveckling. Paralleller kan även dras till det 

sociokulturella synsättet på inlärning där ett spel eller en lek kan stå för kommunikation och 

samspel då det allt som oftast kräver en grupp av deltagare. Denna lärare säger dock under 

samma intervju att hon väljer att hålla elevgruppen, år ett, samlad under hela höstterminen 

med mycket stor del lärarstyrd undervisning. Här kan vi se vissa likheter med resonemanget 

inom både den behavioristiska och den kognitivistiska synen på kunskap. Detta skulle kunna 

innebära att läraren inte främjar elevernas individuella utveckling då gruppen sätts framför 

den enskilda eleven vilket går stick i stäv med Lpo 94 som är den gällande läroplanen. Å 

andra sidan kan syftet med den lärarstyrda undervisningen komma att medföra att eleverna får 

möjlighet att lära sig en studieteknik vilket kan skapa förutsättningar för eleverna att kunna 

hantera studiesituationer framöver i skolan. Samtidigt menar samma att en arbetsform 

fungerar som bäst då flera elever samarbetar och lär av varandra vilket är en klar indikator på 

ett, enligt oss, sociokulturellt arbete i elevgruppen. Att på detta sätt utnyttja den proximala 

utvecklingszonen anser vi vara en viktig didaktisk del i läraruppdraget. Vi anser att detta 

påvisar den komplexitet som läraryrket innebär och även om Lpo 94 tydligt förespråkar att 

undervisning i skolan ska ske med sociokulturell anda kanske detta inte alltid är den absolut 

bästa vägen. 

 

Genom att arbeta i åldersblandade tvärgrupper samt utnyttja de lärarkompetenser som finns i 

arbetslaget, kan man effektivisera undervisningen och planeringen. I och med ett samarbete i 

arbetslaget där man tar tillvara på den lärarkompetens som finns kan man variera arbetsform 

för att eleverna någon gång ska få uppleva en arbetsform som passar just dem. En 

förutsättning för den här typen av arbete är en skola som är öppen för olika typer av 
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arbetsformer vilket den mål- och resultatstyrda skolan tydligt borgar för. Vi anser att 

elevinflytande i valet av arbetsformer samt undervisning med ett sociokulturellt 

förhållningssätt är en god start och i många fall en förutsättning för att nå målen. Ett sådant 

arbete kräver även att arbetslaget har ett klimat som tillåter alla att komma till tals för att 

kunna utbyta idéer med andra lärare. I vår studie finner vi dock skilda beskrivningar av hur 

arbetslaget och dess arbete ser ut och fungerar. 

 
 

6.2 Lärares val av undervisningsinnehåll 

Läraruppdraget i dagens skola består även i att välja innehåll i undervisningen. Detta innehåll 

ska leda till att eleverna ska uppnå de lokala målen som är utformade efter de centralt 

formulerade styrdokumenten. I läraruppdraget ingår att forma de lokala målen utifrån de som 

är centralt formulerade. Av de lärare som vi har intervjuat är samtliga överens om att målen är 

det som fokuseras vid val av undervisningsinnehåll men de strävar även efter att fånga 

elevernas intresse. Detta gör de genom att försöka göra innehållet begripligt och knyter det till 

elevernas livsvärld för att skapa en förståelse. Här finner vi klara paralleller till den didaktiska 

kompetensen genom att de bryter ner kursplanerna till en begriplig nivå för eleverna. En av de 

lärare vi intervjuat beskrev denna konkretisering genom att dra nytta av det som händer i 

elevernas närmiljö och koppla detta till undervisningen. En motsättning finns dock i denna 

diskussion då en av lärarna anser sig styrd av det läromedel som används samtidigt som 

densamma anser att undervisningen ska vara lustfylld och att man som lärare ska ta vara på 

elevernas intresse. Detta exempel kan tydliggöra komplexiteten i läraryrket där man som 

lärare vill anpassa undervisningen efter elevernas behov och intressen men målen är trots det 

viktigaste där målen i matematik, svenska och engelska är de primära. Detta stärks även av 

den lärare som uttryckligen säger att de nationella proven är en klar stressfaktor som i mångt 

och mycket påverkar undervisningen och val av innehåll. Även när det gäller att välja innehåll 

utifrån vilken klass eleverna går i som någon lärare beskriver tolkar vi som ett val utifrån 

mognad hos eleverna. Detta skulle då kunna tolkas som att man använder ett kognitivistiskt 

perspektiv på lärande när man väljer innehåll och inte sin didaktiska kompetens till att göra 

innehållet relevant. 
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6.3 Uppdraget – mer än bara kunskapsförmedling 

Enligt läroplanskommittén (SOU1992:94) är de betydande delarna i läraruppdraget ett 

kunskaps- och fostransuppdrag. Lärarna i studien nämner målen som en viktig del i 

läraruppdraget men det framhålls inte som det primära. Vid vår intervjustudie har det 

framkommit att samtliga lärare betonar vikten av att skapa goda relationer med eleverna samt 

deras föräldrar. I detta ingår, enligt en av intervjupersonerna, att respektera eleverna samt lära 

dem att visa respekt för andra. Ett par av de lärare vi intervjuat menar även att en viktig del i 

läraruppdraget är att eleverna ska få känna att de lyckas samt känna glädje över det de gör i 

skolan. De menar med detta att en elev inte kan prestera något om de inte känner sig trygga 

eller får känna att de lyckas i sitt arbete. Det skulle mycket väl kunna vara så att 

kunskapsuppdraget ter sig självklart varpå lärarna som vi intervjuat inte benämner detta vid 

intervjutillfället. Med största sannolikhet hade de tagit upp diskussionen om vi valt att ställa 

ledande frågor med utgångspunkt i hur de ser på det kunskapsuppdrag som åligger varje 

lärare. Å andra sidan kan deras uttalanden i intervjuerna vara en markör för hur en lärares 

vardag ser ut. Visserligen skulle detta relationsskapande kunna ingå under fostransuppdraget 

men det förekommer även kommentarer från de intervjuade lärare där de förklarar att mycket 

tid går till att stötta elever som har problem med sig från hemmet. Problemen kan yttra sig i 

form av att en elev har skilda föräldrar vilket medför att eleven regelbundet byter hemmiljö 

genom att flytta från den ena föräldern till den andra. I dessa fall kommer skolan att utgöra en 

stor del av tryggheten för eleven. Trots att detta är en liten studie där vi har en mycket 

begränsad undersökningsgrupp konstaterar vi ändå att samtliga lärare vi intervjuat nämner 

detta med relationsskapande i någon mening. Att skapa en trygg miljö för eleverna är på inget 

sätt en bagatellartad uppgift framförallt med tanke på dagens samhälle med splittrade familjer 

där många elever har många vuxna i sin hemmiljö att skapa en relation med. Här får skolan 

agera det trygga och det stabila och i viss mån det kontinuerliga där eleverna vet vad som 

möter dem varje dag. 

 
 

6.4 Arbetslaget – en plats för didaktisk utveckling? 

 
En del av den didaktiska kompetensen är att utvärdera och reflektera med andra och här anser 

vi att arbetslaget fyller en viktig funktion. Man kan även koppla arbetslagsarbetet till ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande, där också lärarnas kunskap utvecklas i samspel med 
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andra. Som både Östman (2000) och Bengtsson (1997) menar behövs lärarkompetens för att 

genomföra klok och reflekterad undervisning. När det gäller vilken typ av arbete som bedrivs 

i de skilda arbetslag våra intervjuade lärare ingår i finns det både likheter och skillnader. Vad 

gäller praktiska frågor utan särskild anknytning till didaktiska frågor förekommer dessa i 

samtliga arbetslag. Några av intervjupersonerna beskriver också didaktiska samtal på ett eller 

annat sätt, antingen att det förekommer i arbetslaget eller att de skulle önska att det gjorde det. 

En lärare talar om pedagogiska samtal och vi tolkar detta som didaktiska samtal då hon menar 

att de samtalar om hur de har gjort, hur det gick och hur man kan göra en annan gång. 

Englund (1992) menar att lärarnas didaktiska kompetens utvecklas genom att fokusera på 

innehållet i undervisningen. Även här kan vi utläsa en didaktisk verksamhet i de olika 

arbetslagen genom att lärarna beskriver både val av innehåll och utformning av lokala 

arbetsplaner. Som nämns i bakgrunden är en betydande del i lärarens vardag att bedriva 

reflekterad undervisning. Detta kommer fram på ett tydligt sätt vid intervjuerna och belyses 

även i de citat som finns med i resultatredovisningen. Intervjupersonerna pekar på vikten att 

föra diskussioner i arbetslaget angående verksamheten förutsatt att arbetslaget har ett 

tillåtande klimat. Det reflekterande arbetssättet kan fungera på olika sätt och det framkommer 

vid intervjuerna att lärarna vill ingå i fungerande arbetslag för att kunna byta idéer gällande 

undervisningen och genom detta bedriva ett reflekterande arbete. 

 

 

6.5 Slutord 

Detta arbete har givit oss en viss insikt i hur lärare i år 1 – 6 möter den mål- och resultatstyrda 

skolans krav på didaktisk kompetens. I den mål- och resultatstyrda skolan ställs lärarna inför 

val där professionellt beslutsfattande efterfrågas från skola och samhälle. De beslut som fattas 

behandlar bland annat konkretisering, utvärdering och revidering av mål och lokala 

arbetsplaner. Men i den mål- och resultatstyrda skolan förväntas lärarna även reflektera över 

sin undervisning samt över sitt handlande. Vi finner att lärare i dagens skola kan möta kraven 

på en didaktisk kompetens på flera plan. Som vi nämnt i kapitlet; Tillvägagångssätt i 

undersökningen s 18, har vi i studien valt att dela upp lärarens didaktiska kompetens i fyra 

områden: val av arbetsformer, val av undervisningsinnehåll, läraruppdraget samt arbetslaget. 

Denna indelning har vi gjort för att kunna knyta de didaktiska frågorna vad, hur och varför till 

studiens forskningsfrågor. Lärarna i undersökningen möter kraven på didaktisk kompetens 

 37



genom att se till varje enskild elev men även till elevgruppen som helhet. Vidare tas hänsyn 

till ålder och ämne dessutom strävar de efter att göra innehållet begriplig och intressant för 

eleverna. Lärarna arbetar för att eleverna ska nå de mål som är uppsatta, vilket kan tyckas 

självklart, dock kan detta i vissa fall upplevas som en stressfaktor där de nationella proven 

nämns som en stark bidragande orsak. De val som lärarna gör gällande arbetsformer och 

undervisningsinnehåll anser vi vara ett uttryck för den didaktiska kompetensen med koppling 

till vad och hur frågorna. I läraruppdraget ser de lärare som innefattas i studien att målen är en 

viktig del, vilket även det kan te sig självklart, men samtliga menar att det relationella i 

uppdraget är en viktig del för att nå målen. Detta med motivering att lärande efterfrågar och 

kanske till och med förutsätter en god relation mellan samtliga parter på arenan. Vår tolkning 

är att detta primärt är svaret på den didaktiska frågan varför men kan även kopplas till frågan 

hur. Inom arbetslaget anser vi att samtliga didaktiska frågor framträder vilket stärks i 

intervjuerna där lärarna nämner både arbetsformer, undervisningsinnehåll och läraruppdraget 

som en del i det reflekterande arbetet. Detta förekommer givetvis i olika utsträckning utifrån 

sammanhållningen inom arbetslaget. På detta sätt kan vi konstatera att de lärare vi intervjuat 

genom reflektion, lyhördhet och relationell kompetens strävar efter att möta upp den mål- och 

resultatstyrda skolans krav på didaktisk kompetens. Med detta anser vi att syftet har uppnåtts 

då syftet är: … att förstå hur lärare möter den mål- och resultatstyrda skolans krav på 

didaktisk kompetens. 

 

Efter avslutad empirisk undersökning framkom att samtliga lärare i studien är överens om 

vikten av att skapa goda relationer med de elever de möter. Detta torde utgöra en viktig del i 

lärarens uppdrag och kanske skulle likställas med kraven på didaktisk kompetens alternativt 

räknas med som en betydande del i den didaktiska kompetensen. En tänkbar fortsättning av 

studien skulle kunna vara att med hjälp av elevintervjuer undersöka om det relationella arbetet 

i skolan är lika betydelsefullt för eleverna.  
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Bilagor 
 

Intervjuguide     Bilaga 1 
 
Forskningsfrågor 
Hur beskriver och motiverar lärare i år 1 – 6 sina val av undervisningsinnehåll och 
arbetsformer? Hur beskriver lärare i år 1 - 6 läraruppdraget och arbetet i arbetslaget? 
 
Syfte 
Syftet med det här arbetet är att förstå hur lärare möter den mål- och resultatstyrda skolans 
krav på didaktisk kompetens. 
 
Tematisering 

 
• Inledande allmänna frågor 
• Arbetsformer 
• Undervisningsinnehåll 
• Läraruppdraget 
• Arbetslaget 

 
1. Inledande allmänna frågor 
 
1.1  – Hur många år har du i yrket? 
 
1.2 – När tog du din lärarexamen? 
 
 
2. Hur gör du när du väljer arbetsformer? 
 
2.1 – Vilka arbetsformer väljer du? Redogör ämnesspecifikt. 
 
2.2 – Beskriv kort hur du arbetar utifrån dina val av arbetsform? 
 
2.3  – Hur motiverar du dina val? 
 
2.4  – Hur vet du att en arbetsform är bra och fungerar?  
 
2.5  – Vad gör du om det inte fungerar?  
 
 
3. Hur gör du när du väljer undervisningsinnehåll?  
 
3.1 – Kan du beskriva kort vad du väljer för undervisningsinnehåll? 
 
3.2  –Hur motiverar du valet av innehåll? 
 
3.3 – Hur vet du att innehållet är meningsfullt?  
 

 41



3.4 – Vad gör du om innehållet inte är meningsfullt?  
 
4. Hur ser du på ditt uppdrag som lärare?  
 
4.1  – Kan du beskriva din syn på läraruppdraget?  
 
4.2a – Hur kan du beskriva ditt läraruppdrag idag i jämförelse med när du började   
                         arbeta som lärare? 
 
4.2b – Är det huvudsakliga uppdraget i skolan det samma som du förväntat dig under  
                        din utbildning, om inte vad är det då? 
 
 
5. Ingår du i ett arbetslag? 
 
5.1 – Hur arbetar ni i ert arbetslag? 
   
5.2 – Vad diskuterar ni när ni träffas?  
  
5.3 – Beskriv hur du utvärderar ditt arbete. 
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Bilaga 2 
 
Till rektor och berörda lärare Karlskoga/Degerfors/Kumla 2007-11-28
       
 
Information om intervjustudien 
 
Vi är tre lärarstudenter som läser vid Pedagogiska institutionen på Örebro universitet och är i 
det avslutande skedet i vår utbildning. Som examensarbete har vi valt att studera de val lärare 
ställs inför i sin vardag. Studien har fokus på hur läraren motiverar sina val av 
undervisningsinnehåll och arbetsformer. För att få insikt i lärarens vardag och de beslut som 
han/hon ständigt fattar vill vi genomföra ett antal intervjuer med verksamma lärare under 
veckorna 49 och 50 2007. Studiens omfattning kommer vara begränsad och vi har som 
målsättning att genomföra sex intervjuer sammanlagt. På Er skola önskar vi förlägga två av 
dessa intervjuer som kommer att genomföras med lärare från Er skola samt Anders Berggren / 
Anna Gustafsson / Ingela Kjellgren ur vår skribentgrupp. Varje intervju kommer således att 
ske på tu man hand. Vid varje tillfälle kommer vi att ta ungefär en timme av lärarens tid i 
anspråk. För att underlätta det efterarbete som krävs för att få ett bra resultat undrar vi om det 
går bra att spela in intervjuerna. Denna inspelning kommer endast att finnas tillgänglig för oss 
fram till dess att examensarbetet är slutfört och för att sedan raderas. All information kommer 
att behandlas konfidentiellt i enlighet med vetenskapsrådets etiska regler. För att underlätta 
för Er anpassar vi oss efter Era önskemål om tid och plats under de veckor som ovan nämnts. 
 
Vi önskar svar snarast möjligt. 
 
 
Kontakta 
 
Anders Berggren / Anna Gustafsson / Ingela Kjellgren  
Tele: x  
Mobil: x 
E-mail: x 
 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Gustafsson Anders Berggren Ingela Kjellgren 
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