
Förord 

Som blivande lärare hoppas vi och tror att andra människor som på ett eller annat sätt 

intresserar sig för pedagogiska frågor kan finna denna uppsats av intresse. Andra lärare kan 

vidga sina vyer och inta en problematiserande position till sitt yrke och främst till sitt 

metodval i undervisningen. Just denna typ av didaktisk kompetens, som Tomas Englund 

(1992 a) eftersträvar och läroplanen (Lpo 94) kräver, hoppas vi kan ge en eftertanke i och med 

denna uppsats. ”Gamla invanda” arbetsmetoder kan problematiseras och jämföras med andra, 

lärare kan göras uppmärksamma för den komplexa situation ett, tillsynes, enkelt val eller 

beslut i klassrummet kan vara. Rektorer kan uppmärksamma hur beslut, både på lokal och 

nationell nivå, kan upplevas av berörda lärare och hur detta i sin tur kan te sig praktiskt i 

undervisningen. Som exempel kan nämnas arbetslagets betydelse för lärarens val i sin 

undervisning som i sin tur påverkar enskilda elevers skolgång och kanske även hela livet. 

Vår undersökning är inte genomförd med intentionen att den skulle kunna ge en generell bild 

eller ett statistiskt underlag över lärares didaktiska val i undervisningen. Istället vill vi öppna 

en väg för möjlighet till vidare studier. Vi vill ge en inblick i, och samtidigt problematisera, 

hur en urvalsgrupp kan uppleva och tänka till om en, kanske vid första anblicken, så självklar 

bit i läraryrket, men ändå så stor, komplex och betydelsefull. 
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1. Inledning 
Utifrån de övergripande målen i skolans styrdokument är det varje lärares ansvar att 

tillsammans med rektor, kollegor, elever och föräldrar ta ställning till hur skolverksamheten 

ska organiseras, planeras, genomföras och utvärderas. Det är många aspekter som samspelar i 

denna didaktiska process. Lärare måste organisera både sitt arbetssätt och 

undervisningsinnehåll så att alla elever kan uppnå målen. Det gäller för lärarna att få ihop 

detta och kunna hantera de olika aspekterna. Englund (1992 a) skriver att i den tidigare 

regelstyrda skolan talade experter om för lärarna hur undervisningen skulle gå till samt vilket 

innehåll den skulle ha. I och med den nya läroplanen (Lpo 94) och att skolledningen 

decentraliserats har lärarna fått ett större ansvar för de didaktiska frågorna i skolans 

verksamhet. Eftersom det i läroplanen (Lpo 94) inte står hur lärare skall gå till väga för att nå 

de mål som finns ville vi veta vad det är lärare kan påverkas av och vem/vad som styr hur 

undervisningen tillslut utformas som den gör. Det som påverkar en lärare i sitt val av 

arbetsmetod och läromedel kallas påverkansfaktorer. Påverkansfaktorer kan vara 

undervisningsmetoder, elevers och lärares kunskapsmässiga förutsättningar, gällande 

kursplaner, en skolas sociala miljö, skolans organisation, politiska beslut på olika nivåer och 

tillståndet i samhällsekonomin. Innehåll kan vara ett skolämne, men också en 

universitetsdisciplin liksom kunskaper och färdigheter som behövs för att utöva ett yrke. När 

vi i fortsättningen nämner ordet påverkansfaktorer menar vi faktorer som kan påverka lärare i 

sina didaktiska val i undervisningen.  

 

Vi kommer inledningsvis att beskriva vad didaktikbegreppet innebär och hur det uppstod. 

Detta för att lättare förstå vad didaktiska val kan innebära. Vi tar även upp påverkansfaktorer 

som kan påverka lärare i deras val av arbetssätt och undervisning. Med detta som 

utgångspunkt vill vi undersöka och diskutera hur lärare uppfattar vad det är som påverkar dem 

vid de didaktiska valen.  
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2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att belysa relationen mellan lärares uppdrag och arbete. För att 

göra detta vill vi studera lärare som arbetar med läs- och skrivundervisning och deras 

didaktiska val. De frågeställningar vi valt att fokusera på är: 

 

- Hur uppfattar lärare vad som ligger till grund för deras didaktiska val? 

- Vilka påverkansfaktorer uppfattar lärare har störst betydelse för deras didaktiska val? 

 

3. Bakgrund  
I bakgrunden vill vi presentera tidigare forskning som gjorts om vad som kan ligga till grund 

för lärares didaktiska val i sin undervisning för att sedan, i diskussionen, kunna ställa detta i 

jämförelse med våra egna resultat. Då denna uppsats i huvudsak behandlar påverkansfaktorer 

och didaktik kommer vi här att redogöra för dessa begrepp, innebörder och konsekvenser på 

ett mer ingående vis. 

 

3.1 Didaktikbegreppet 
Vi vill i detta stycke redovisa vad didaktikbegreppet står för och dess uppgift i 

undervisningen.  Vi vill även förklara didaktikbegreppets historia och framväxt. Detta då 

denna uppsats handlar om just lärares didaktiska val. 

 

3.1.1 Vad är didaktik? 
Didaktik betyder undervisningslära, eller läran om undervisning, och handlar om utveckling 

och lärande. Ordet härstammar från det grekiska ordet "didaskein". Redan Comenius myntade 

detta begrepp i sin bok Didacta magna - Stora undervisningsläran från 1630. Didaktik kan 

alltså sägas vara vad läraren skall tänka på i sin undervisning, dess mål och medel. Det är en 

väl etablerad del av det vetenskapliga fältet pedagogik. Pedagogiken strävar efter att förstå 

människors lärande och studerar hur detta lärande kan underlättas men också hur det kan 

hindras. Området didaktik tar upp hur lärare kan underlätta elevers lärande och därmed få ut 

så mycket som möjligt av undervisningen. Metodik brukar den del av didaktiken kallas som 

innebär en praktisk tillämpning av de didaktiska teorierna (Ekholm 1999). 
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3.1.2 Ämnesdidaktik 
Jank Werner och Meyer Hillbert (1997) skriver att undervisning förekommer i många olika 

sammanhang, t.ex. skola, universitet, företag, hem och föreningar. Den handlar alltid om 

något – den har ett innehåll. Undervisning av olika innehåll praktiseras, studeras och 

analyseras inom ämnesdidaktiken. Kortfattat kan man säga att ämnesdidaktikens uppgift är att 

skapa, utveckla och vårda sin kunskap om undervisning.  

 

3.1.3 Didaktisk kompetens 
Tomas Englund (1992 a) beskriver begreppet didaktisk kompetens som en kompetens där 

undervisningens innehåll problematiseras och fokuseras. Om lärare ses som fullärda experter 

för hur undervisning skall gå till ser han en risk att den didaktiska kompetensen åsidosätts. I 

stället för att ständigt kritiskt granska och ifrågasätta kan den professionellt auktoritäre läraren 

tro sig vara fullärd och i alla situationer veta vilket undervisningsinnehåll som är det bästa. Ett 

didaktiskt val är ett val som noga övervägts, problematiserats och jämförts med andra valbara 

möjligheter där dess konsekvenser noga övervägts och förutspåtts. Den valda metoden kan 

även argumenteras för inom olika ämnesområden. Undervisningen granskas reflekterande i 

förhållande till den gällande läroplanen som ligger till grund för hela den pedagogiska 

verksamheten. Detta för att så långt som möjligt vara det bäst lämpade valet för den givna 

specifika situationen. De didaktiska frågorna vem?, vad?, när?, med vem?, var?, hur?, och 

varför? spelar en central roll för den didaktiskt kompetente läraren. Vem skall lära sig vad, 

när och hur skall detta ske, med vem och varför? (Werner & Hillbert1997). 

 

Englund (1992 a) menar också att även lärarutbildningen måste tillgodogöra sig detta 

(didaktiska) perspektiv för att de blivande lärarnas didaktiska kompetens ska kunna utvecklas. 

Också lärarutbildningen måste lämna ett synsätt där ett ”rätt” tillvägagångssätt lärs ut för att 

primärt distansera sig från en metod till flera valbara och jämförbara. Detta gäller även vid val 

av läromedel. För att utveckla en didaktisk kompetens menar Englund (1992 a) att 

återkommande, skriftliga reflektioner över sina val och tillvägagångssätt kan vara till stor 

hjälp. 
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3.1.4 Historisk tillbakablick över didaktikbegreppets framväxt 
Didaktiken som tanke har alltid funnits hos mänskligheten men begreppet didaktik har 

däremot vuxit fram som konsekvens av samhällets förändring och utveckling. Vi vill här kort 

redogöra för hur detta gått till. Vad som varit skolans främsta syfte, skriver Tomas Englund 

(1992 b), har kraftigt varierat under historiens gång. Dess innehåll har följt och förändrats 

med det övriga samhällets sociala tankar om hur den ”rätta” (vårt citat då vi frågar oss om den 

någonsin kommer att existera) skolan bör se ut, och då, liksom idag, rådde delade meningar 

om hur skolans innehåll skulle utformas. De rådande läroplanerna speglade det samtida 

samhället som resultat av politiska kompromisser (Englund 1992 b). 

 

Under 1600- och 1700- talet spelade religionen och kristendomen en huvudroll i Sverige. 

Detta speglades tydligt i den tidens undervisning som bestod av husförhör i vilka en religiös 

underdånighetsfostran förmedlades. Präster kontrollerade befolkningens läskunskaper i syfte 

att fostra ett lands människor till dugliga läsare av religiösa texter, främst katekesen (Englund 

1992 b). 

 

 I skiftet mellan 1700- och 1800- talet ökade Sveriges befolkning kraftigt och antalet 

egendomslösa familjer utgjorde en stor grupp som föll utanför kyrkans kontrollsystem. En ny 

social institution tog form, folkskolan, med till en början samma syfte som det tidigare 

husförhöret – att befästa respekten för överheten. Men samtidigt började liberala krafter sträva 

efter en medborgerlig bildning med annat innehåll än enbart religiöst. 1842 bildades den 

egentliga folkskolan till följd av den kraftigt utökade skolbyggnationen i övriga Europa. Även 

Sverige skulle besitta en civiliserad västerländsk status med utbyggd folkskola trots att inget 

självklart innehåll klargjorts. Fortfarande förmedlade skolan kristna värderingar varvat med 

kunskaper i räkning, skrivning och läsning. Under 1800- talet bildades två skolmyndigheter 

som kom att fungera som motvikter till det kyrkliga inflytandet över skola och ämnena 

historia, geografi och naturvetenskap infördes. 1878 undervisade Sveriges folkskolor efter en 

”normalplan”, en tidig form av läroplan, där skolans ämnen preciserades ytterligare (Englund 

1992 b).  

 

Under 1900- talets början sköt industrialiseringen fart med en snabbt växande arbetarklass 

och demokratiseringskrav till följd. Den privata skolundervisningen, som drivits parallellt 

med den folkliga, fast riktad till de högre samhällsklassera, trängdes tillbaka något för att ge 

plats åt 1919- års allmänna 4 åriga obligatoriska folkskola. Denna skolas innehåll fastslogs i 
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en undervisningsplan där betydligt färre timmar vigts åt kristendomsundervisning. Trots en 

konservativ tillbakagång under tidigt 1920- tal stärktes under 1930- talet den faktiska 

folkskolan trots att innehållet i undervisningsplanen saknade möjligheter att kunna 

förverkligas i det rådande samhället. Skolplikten utökades till sju år och skolans plats i 

samhället stärktes ytterligare under världskrigen. Däremot, skriver Englund (1992 b), var 

”utrymmet för den enskilde individen som kritisk medborgare och bärare av demokratin (...) 

ringa” (Englund 1992  b, s 103). 

 

Vid andra världskrigets slut omvärderades tankarna om folkets underlägsenhet gentemot 

överheten. Skolan fick främst två nya roller; som upprätthållare av demokratin och som 

fostrare till individer redo att ta sig an och förstå sig på den ekonomiska och tekniska 

utvecklingen. Ämnet samhällskunskap infördes också under denna period. 1950 anpassades 

innehållet i skolan efter samhällets krav på kunskap där vetenskapen fick allt större betydelse. 

Vikten av främmande språk, främst engelskan, uppmärksammades i samband med 

internationaliseringen och folkskolan ersattes med en nioårig grundskola (Englund 1992 b). 

 

Den första läroplanen skrevs 1962, Lgr 62, som sju år senare ersattes av Lgr 69; bägge 

mycket omfattande, metodiska och med ibland motsägelsefulla intentioner. 1980 styrs 

undervisningsinnehållet i skolan efter Lgr 80 och återigen, liksom på 1950- talet, drevs skolan 

av ekonomiska vinstintressen. Under 1980- talets andra hälft skedde en förskjutning från ett 

synsätt där elevens skolgång primärt sågs som en samhällstillgång, till att elevens skolgång i 

första hand sågs som personlig utveckling och framtida nytta för den enskilda individen. Det 

är också under 1980- talet som didaktikbegreppet växer fram. Traditionella frågor om hur 

kunskap ska förmedlas till eleverna på bästa sätt ställs samtidigt som vad undervisningen ska 

innehålla, varför och hur (våra kursiveringar) eleverna uppfattar och hanterar undervisningen 

(Englund 1992 b). 

 

Dagens samhälle översållar oss med lättåtkomlig information. Detta gör att lärares 

huvudsakliga uppgift i skolan inte är att tillhandahålla elever information i lika stor 

utsträckning som förr, utan istället hjälpa elever att utveckla kompetens och redskap för att 

framgångsrikt kunna värdera, sålla och tillgodogöra sig denna informationsmängd (Englund 

1992 b). I den gällande läroplanen, Lpo 94, har didaktikbegreppet fått en betydligt centralare 

plats jämfört med tidigare läroplaner (Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80), då metodhänvisningar helt 

plockats bort och givit plats för mål att uppnå och sträva efter för den kritiska, 
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argumenterande och demokratiska eleven. Det didaktiska perspektivet fokuserar inte enbart på 

hurfrågan, utan även på vad- och varför frågor. Dessa frågor har förut varit uppdelade i den 

läroplansteoretiska och den fenomenografiska didaktiken. Ur dessa två forskningstraditioner 

växte den didaktiska forskningen fram under senare delen av 1980-talet som berörde även 

vad- och varför- frågorna. Som vi nämnt har decentraliseringen av skolans styrning inneburit 

att lärarrollen förändrats (Englund 1992 a). De didaktiska frågorna, och därmed det tunga 

ansvaret, har lagts på läraren som idag arbetar på decentraliserade skolor där didaktisk 

kompetens krävs för att kunna tolka, argumentera för och genomföra sin undervisning 

(Carlgren & Marton 2000).  

 

3.2 Möjliga faktorer som kan påverka lärares didaktiska val 
Här presenteras ett antal påverkansfaktorer som vi funnit i forskning om vad som kan ligga till 

grund för lärares didaktiska val i undervisningen. Dessa faktorer är många. För att begränsa 

oss har vi valt ut några av dessa. Arne Maltén (1995) sammanfattar påverkansfaktorer med 

denna figur som vi anser vara övergripande för de faktorer vi tar upp här. 

 

 

(Maltén 1995, s 153) 

 

De didaktiska valen grundar sig i ett samspel mellan lärares samhällssyn, människosyn och 

kunskapssyn (Maltén 1995). 
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3.2.1 Samhällssyn och människosyn 
I detta stycke beskrivs hur samhället och dess förändringar, tolkningar av läraruppdraget, 

människosyn och erfarenheter kan påverka lärare vid de didaktiska valen. Hans-Åke Scherp 

(2002) menar att det finns en grundläggande skillnad i huruvida läraruppdraget i första hand 

ses som ett samhällsuppdrag, d v s att bidra till att utveckla goda framtida 

samhällsmedborgare, eller om fokus ligger på att tillgodose den enskilde individens vilja och 

behov av utveckling. Samhälls- respektive individperspektivet behöver inte vara oförenliga 

men utgångspunkterna för förståelsen är olika. Människosynen och samhällssynen leder till 

vilken syn på vilken syn på kunskap läraren erhåller och bidrar i sin tur till vilka didaktiska 

val som görs (Maltén 1995). 

 

Det föränderliga samhället 

Gerd B Arfwedsson & Gerhard Arfwedsson (2002) skriver att lärare behöver ta ställning till 

ett föränderligt uppdrag och ett föränderligt samhälle. De menar att samhället ställer krav på 

sina medborgare och krav på vad som ska ske i skolan. Samhället har en fokusering på 

individen som även avspeglas i skolans arbete. Författarna skriver också att vilka lärare som 

finns på en skola har stor betydelse hur undervisningen utformas. Lärarna tenderar att formas 

till en unik grupp. Eleverna på en bestämd skola utgör också en unik grupp elever. De har 

formats av samhället och traditioner, föräldrar och den lokala kultur de lever i. Detta påverkar 

skolans, klassens, lärarens och elevens förutsättningar. Även föräldrarnas sammanhang 

påverkar lärares och elevers handlingar. Lärarens professionella problem ”blir att se och inse 

skolkulturens rötter och karaktäristiska drag och samtidigt urskilja elevers olika 

sociokulturella utgångspunkter och deras förhållningssätt och perspektiv på skolkulturens 

innehåll och krav” (Arfwedsson & Arfwedsson 2002, s 169). En lärare som känner till skolans 

närmiljö och hur människor lever och vad de arbetar med, historiska och kulturella aspekter 

på närsamhället har större möjligheter att fatta rätt beslut när dessa snabbt behöver fattas i 

klassrummet eller korridoren. Språket och kulturen i hemmet kan krocka eller samvariera med 

skolans kultur. Ju större spridning bland eleverna desto större krav ställs då läraren skall 

utforma undervisningen så att alla oavsett utgångsläge ska hjälpas fram till skolans mål 

(Arfwedsson & Arfwedsson 2002). 
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Lärares uppdrag 

Skolan i Sverige är målstyrd vilket innebär att lärare ska använda sig av 

grundskoleförordning, läroplan och kursplaners mål när skolarbetet planeras och genomförs. 

Lärares uppdrag bestäms av skollag. Samhället idag ställer krav på flexibla människor och 

förmåga att ta eget ansvar och läroplanen betonar att skolan ska se till att elever utvecklas för 

ett föränderligt samhälle. Styrdokumenten anger dock inte vilket arbetssätt eller metod läraren 

skall använda sig av. I grundskolans skollag § 1 kap. 4 står att läsa:  
 

Utbildningen i skolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och den skolning i 

övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. Den skall kunna ligga till grund för fortsatt utbildning i 

gymnasieskolan. Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet (Regler för 

målstyrning – Grundskolan s 26). 

 

I läroplanen för grundskolan, Lpo 94, står att läsa att skolan ska främja lärande där individen 

stimuleras att inhämta kunskaper. För att främja elevers utveckling ska undervisningen vara 

varierad. Läraren ska också sträva efter att balansera sammansättningen av innehåll och 

arbetsformer så att eleverna får möjligheter att ta initiativ och ansvar. 

 

Lärares tolkning av uppdraget 
Lärarens syn på skolans roll i samhällsutvecklingen inverkar vid tolkningar av styrdokument 

där skolan dels skall ”ge de unga beredskapen för framtida förändring och utveckling” 

(Maltén 1995, s 153) och dels arbeta med ”den samhälleliga reproduktionen kring kunskaps- 

och kulturarvet” (Maltén 1995, s 153). 

 

Hans-Åke Scherp (2002) finner i sin studie av 227 lärare att deras förståelse av läraruppdraget 

tycks tillsammans med de lärdomar lärare gör i sin vardagsverksamhet ha en avgörande 

betydelse för deras undervisningsmönster. När lärare i intervjuundersökningen beskriver sin 

förståelse av läraruppdraget betonas olika delar av uppdraget mer eller mindre tydligt. En del 

fokuserar på hur de kan bidra till barnens och ungdomarnas utveckling och lärande om 

omvärlden. Detta kopplas ofta samman med vilken typ av kunskaper, beredskap, kompetenser 

och/eller egenskaper som är mer eller mindre viktiga att utveckla. Andra beskriver och 

fokuserar på läraruppdraget utifrån samspelet med andra lärare. 
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Lärares erfarenheter om undervisning  

Eva Mandre (1999) har frågat lärare om lärares pedagogik och hur de tänker kring den. Hon 

menar att en del lärare svarar att det är en tyst kunskap som utgår från erfarenhet och 

intuition. ”Den tysta kunskapen” är ett uttryck som förekommer i den pedagogiska debatten. 

Erfarenheter och praktisk kompetens dokumenteras sällan och gör sig på så sätt inte hörd i 

samhället. Så länge den är tyst kan den varken synliggöras eller utvärderas. I forskning har 

även Scherp (2000) funnit just detta. Lärares undervisningsmönster påverkas framför allt av 

de problem som stöts på i vardagsarbetet, av de lärdomar som sker i mötet med elever samt 

genom samtal om erfarenheter kollegor emellan.  

När det gäller lärarens förmåga att hantera problem och fenomen i vardagen menar Mikael 

Alexandersson (1994) att den egna erfarenheten och kunskapen inte alltid är tillräcklig 

eftersom den består av egna värderingar, personliga känslor och föreställningar. I detta 

sammanhang handlar det mycket om lärarens personlighet och människosyn. Det som läraren 

fått med sig som rätt och fel och känslan för hur lärare bör handla i olika situationer skapar de 

personliga förutsättningarna för hur läraren agerar mot sina elever. 

 

3.2.2 Kunskapssyn och lärande 
Människosyn och samhällssyn leder till vilken syn på kunskap läraren erhåller och det bidrar i 

sin tur till vilka didaktiska val som görs (Maltén 1995). Även Scherp (2002) menar att lärare 

utformar sin undervisning beroende på vilken syn på lärande och kunskap som de har. Att 

undervisa innebär att organisera situationer så att elevernas lärande underlättas. Utan tydliga 

föreställningar om lärandeprocessen blir det svårt att veta hur goda påverkansfaktorer skall 

arrangeras för lärande. Teorier om lärande och kunskap är därför betydelsefulla som 

vägledning för undervisningen och för skolans organisering.  

 

Teorier om lärande 

1900-talet har dominerats av en konstruktivistisk, behavioristisk och kognitiv syn på lärande. 

Hur lärande sker bäst har diskuterats i århundraden. Under större delen av 1900-talet har en 

behavioristisk syn på lärande dominerat. Den föddes ur B.F.Skinners teorier och baseras på 

kopplingen mellan belöning och bestraffning, d.v.s. eleven får göra en uppgift och får sedan 

återkoppling i form av belöning som förstärker "rätt beteende". På 60-talet började en 

kognitivistisk teori om lärande ta form. Detta synsätt använder sig mer av problemlösningar. 

Kognitivismen fokuserar på hur minnet fungerar och hur överföring sker från korttidsminnet 
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till långtidsminnet. Under 90-talet har konstruktivismen fått en större plats. Den bygger på att 

eleven själv måste konstruera sin modell för kunskapen. Det kan ske genom att lösa problem, 

dra slutsatser eller genom att diskutera med andra. Lärandet, enligt denna teori, sker bättre när 

det finns en kontext, en mening, t.ex. en realistisk situation eller ett problem. 

(www.05.htm#Tre_teorier_om_lärande_–_från_behaviorism_till_konstruktivism.[hämtad 06-

02-04]) 

 

Göransson (1999) skriver att förespråkare för ett konstruktivistiskt synsätt anser att lärarens 

direkt styrande instruktioner till eleverna bör minimeras framför en med stödjande roll med 

utgångspunkt ur elevernas egna aktiviteter. Inom det behavioristiska lärandet ses repetition 

som inlärningens moder. Som lärare förväntas man ha goda ämnesteoretiska kunskaper i ett 

skolämne samt god förmåga att berätta om och tillrättalägga kunskaperna på ett sätt som gör 

det lätt för eleven att tillgodogöra sig lärostoffet. Förespråkare för en behavioristisk syn tänker 

sig att elevens lärande om verkligheten underlättas om han eller hon får ta del av olika 

ämnesexperters sätt att förstå sig på "sin" del av verkligheten (Scherp 2002).  

 

Olga Dysthe (1996) skriver att under mitten av 1980-talet började forskare kritisera det 

behavioristiska sättet att se på inlärning. Många ansåg att det låg ett för stort fokus på 

individen och att betydelsen för det sociala samspelet förbisågs. Författaren menar att en god 

lärandekultur innehåller individuellt arbete och samverkan mellan klasskamrater och lärare. 

 

Lärarens roll förändras dock i och med nya pedagogiska synsätt där kunskap inte är något som 

förmedlas utan som konstrueras. Det sociala samspelet i lärandesituationer kan inte 

underskattas, vilket nyare teorier om lärande visar. Detta kallas sociokulturellt perspektiv på 

lärande. Här ses inte längre lärandet som bara kognitivt utan även sinnligt och socialt. 

Lärande är något som sker i ett socialt sammanhang och mellan individer.  Det sociokulturella 

perspektivet vill belysa tänkande och handlande utifrån människans förmåga till 

kommunikation (Carlgren 1999).  

3.2.3 Arbetssätt och arbetsform 
Maltén (1995) skriver att lärares val av arbetsform och arbetssätt grundar sig i ett samspel 

mellan lärarens samhällssyn och kunskapssyn. Beroende på hur läraren ser på elever utformas 

undervisningen på olika sätt. I detta stycke tar vi upp hur lärares arbetssätt och arbetsform kan 

påverka de didaktiska val lärare gör i sin undervisning.  
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Didaktiska samtal lärare emellan 

Lärare kan föra samtal med varandra, så kallade didaktiska samtal, för att kunna enas om mål 

och ambitioner med skolarbetet. Som vi nämnt tidigare i stycket Teorier om lärande, är det 

viktigt att vissa gemensamma teorier och begrepp delas, t ex. en delad syn på skolans syfte, 

elevens roll i skolan etc. (Scherp 2002). Gunnel Colnerud & Kjell Granström (2002) skriver 

att forskning i de nordiska länderna visar på en viss grad av samarbete lärare emellan vid 

planering av undervisningsinnehåll och arbetssätt. Det pedagogiska samarbetet handlar 

emellertid i huvudsak om planering av icke schemalagda aktiviteter såsom temadagar, prao-

verksamhet eller elever i svårigheter. Samma författare redovisar också ett resultat från en 

undersökning där fyra skolors planeringsarbete har följts med syfte att undersöka lärares 

didaktiska val i sin undervisning. Resultatet blev att en mycket liten del av planeringen ägnats 

åt att definiera ett syfte med undervisningen. I hälften av de undersökta tillfällena berörs det 

inte alls. Däremot diskuteras arbetssätt och ramar flitigt. Författarna tolkar detta som att lärare 

betraktar sitt arbete som aktivitetsinriktat och inte i lika stor utsträckning målinriktat. De 

studerade lärarnas ambition verkar inte i första hand vara att vissa kunskapsmål skall nås utan 

att eleverna hålls sysselsatta. De få tillfällen där syftet med undervisningen tydligt klargjorts 

har elever varit deltagande vid planeringen och underlag för syftet hämtats ur styrdokument.  

 

Forskarna Colnerud & Granström (2002) anser att om lärare tillämpade ett rationalistiskt 

tänkande i planeringen av en pedagogisk insats skulle först ett preciserande syfte med 

verksamheten klargöras. Därefter skulle val av innehåll och arbetssätt ske och slutligen inom 

vilka ramar arbetet skall hållas. Resultaten visar emellertid att planeringen inte sker på detta 

vis. Av 15 undersökta tillfällen inleddes arbetet endast i 6 fall med att ett syfte klargjordes. I 

övrigt uppmärksammades syftet längre fram i diskussionen med undantag för ett tillfälle då 

syftet inte nämndes alls. Vanligt var att planeringen inleddes med att diskutera ramarna för 

den planerade verksamheten, vid t ex. en resa diskuterades de ekonomiska ramarna. Detta 

gällde såväl för den gemensamma såsom den enskilda planeringen. Författarna menar att det 

är skolans tradition med en välorganiserad och strukturerad verksamhet som begränsar 

lärarnas arbete från att vara verksamhetsinriktat samtidigt som klara mål synliggörs (Colnerud 

& Granström 2002). 

 

Synen på den pedagogiska situationen 

Lärare väljer även arbetsmetod utifrån den pedagogiska situation som råder just för tillfället. 

Utifrån deras egen förståelse av skolans uppdrag, utgår lärare ofta från en helhetsbedömning 
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av det som sker i arbetet. De ser till elevers olika kunskapsutveckling, samspelet mellan 

elever i klassen och hur mycket eleverna tar egna initiativ, elevernas lust och ansvar för sitt 

lärande och jämställdheten i klassen. Lärare behöver se till alla dessa delar. När lärare läser av 

elevers ansiktsuttryck, samtalston och frågor görs såväl medvetna som omedvetna 

bedömningar och lärdomar om hur man bör organisera elevernas lärmiljö för att nå goda 

resultat (Scherp 2002). Adalsteinsdóttir (2004) har i sin forskning sett att lärare har olika 

förståelse av elevers behov. Hon menar att lärares medvetenhet och lyhördhet och beteende är 

avgörande för hur interaktionen i klassrummet kommer att te sig. Carlgren och Marton (2002) 

anser att lärare idag har större behov av intellektuella verktyg för att hantera och förstå olika 

typer av problem som uppstår kring individer, men även i de grupper som individerna 

samverkar i. 

 

Skolans organisation 

Skolans organisation består t.ex. av politiska beslut, läroplaner, rektorer, arbetslag, scheman, 

ämnen och olika klasser. Enligt Carlgren & Marton (2002) försöker lärare anpassa sig så gott 

det går efter skolans ramar. Skolan har även olika tillgång till resurser och hur de används. 

Det kan t ex vara lokaler, läromedel, specialundervisning och tekniska hjälpmedel. Ekonomin 

på en skola kan lärare inte påverka och måste därför anpassa och planera undervisningen även 

efter detta, menar författarna. 

 

4. Metod 
Nedan beskriver vi hur vi gått tillväga för att, vad vi avser, på bästa sätt kunna besvara vårt 

syfte och våra forskningsfrågor. Vi redogör kort för hur material till vår litteraturstudie i 

bakgrundstexten samlats in, varför vi valt just den undersökningsmetod vi gjort, hur vi gjort 

vårt undersökningsurval samt gått till väga vid undersökningens förberedande stadier, 

genomförande, samt vidare bearbetning. Även några ord om etiska överväganden kommer att 

nämnas. 

 

4.1 Val av material till bakgrundstext 

I bakgrundstexten har vi valt litteratur vi ansett vara relevant för att kunna redogöra för lite av 

den tidigare forskning som gjorts om didaktik och lärares arbete. Vi har valt forskarlitteratur 

och kurslitteratur framför populärvetenskaplig litteratur. Detta för att i större grad ta del av 
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vetenskapliga teorier och undersökningar framför personliga tankar och mindre beprövade 

erfarenheter och därmed öka reliabiliteten på vår uppsats. Vi har sökt litteratur både via 

biblioteks databaser och fritextsökningar på sökmotorer. 

 

4.2 Val av undersökningsmetod 
För att nå fram till vårt syfte och kunna besvara våra forskningsfrågor valde vi att konstruera 

och dela ut en enkät. Då studien går ut på att undersöka hur lärare uppfattar vad som ligger till 

grund för deras didaktiska val och vilka påverkansfaktorer de uppfattar har störst betydelse för 

deras didaktiska val har vi valt en, i huvudsak, kvalitativ form av enkät. Jan Trost (2001) 

menar att en sådan fångar upp undersökningens innehåll på ett bra sätt då det är människors 

uppfattningar och resonemang som eftersöks. I denna typ av enkät kan även mönster urskiljas. 

Då vi eftersträvar en bredd i vår studie, och alltså vill nå ut till så många som möjligt samt att 

göra en jämförelse lärare emellan, anser vi att enkäten är ett bra val. Den är mindre 

tidskrävande, billigare och enklare att sammanställa än att t ex. göra intervjuer. Tidsramen är 

den begränsning som styr oss mest i vårt val av metod då vi vill nå ut till så många som 

möjligt. Att alla respondenter svarar på samma frågor underlättar datasammanställningen och 

är mindre tidskrävande än andra undersökningsmetoder. Olika alternativ kan då lättare 

jämföras. Detta får vi även stöd av i Kvale (1997):  
 

Om en undersökning vill söka förutsäga beteendet för större grupper, till exempel valbeteende, krävs 
större urval än som går att täcka med tidsödande kvalitativa intervjuer; i sådana fall är enkäter med på 
förhand kodade svar den relevanta metoden (Kvale 1997, s 100). 

 

Däremot kan enkätfrågor vara svåra att följa upp med kompletterande frågor. Detta har vi 

försökt att nå i den enkät vi utformat (se bilaga) genom att frågorna delats upp i två delar; en 

fast del där färdiga svarsalternativ väljs och kryssas i, och en friare att fylla i med egna ord. 

 

4.3 Urval 
Frågan om hur många personer som ska ingå i undersökningen avgörs hur mycket tid som 

finns till förfogande och hur många svar det krävs för att uppnå sitt syfte. Det betyder att ett 

urval måste göras (Karnung 2005-10-06). Vi har valt att lämna ut 40 enkäter då vi uppskattar 

att vi lämnat ut tillräckligt många för att kunna sammanställa dessa inom tidsramen för kursen 

(10 v). För att avgöra vilka vi skulle dela ut enkäten till använde vi oss av ett kombinerat 

bekvämlighetsurval och strategiskt urval. Vid ett bekvämlighetsurval väljs de personer ut som 
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finns till förfogande, de som vill svara på enkäten. Denna metod valde vi mer eller mindre 

ofrivilligt då vi hade (stora) problem att nå de skolor vi tänkt oss. Detta anser vi emellertid 

inte påverkat vårt resultat då vi i huvudsak gör en individuell jämförelse mellan människor 

och alltså inte mellan t.ex. kön, inkomst, ålder etc. Ett strategiskt urval görs när variation i 

svaren eftersträvas och undersökningen inte är ämnad för statistiska jämförelser. I mycket 

stora undersökningar används urvalstekniker som ger ett stickprov som i så stor utsträckning 

som möjligt är representativ för populationen i sin helhet. Den undersökning vi gör är av så 

pass liten skala att sådana stora generella slutsatser inte kan dras. Däremot får vi se vilka 

individuella variationer som finns i vårt urvalsmaterial (Trost 2001). 

 

4.4 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet kan förklaras som tillförlitlighet, att en mätning är stabil. D.v.s. att alla i 

undersökningen skall få samma frågor och att de i största möjliga mån även uppfattas lika. 

Ord som kan misstolkas ökar risken för att undersökningen får en låg grad av reliabilitet. När 

enkla ord och frågor används som inte misstolkas får undersökningen däremot en hög grad av 

reliabilitet. Med validitet, giltighet, menas hur väl den ställda frågan mäter det den är avsedd 

att mäta. Hög validitet är när t ex enkätfrågan kan ge svar på det syfte undersökningen har. 

Låg validitet är när frågan inte kan ger svar på det undersökningen avser (Trost 2001).  

 

4.5 Undersökningens genomförande 
Judith Bell (1993) skriver att alla enkäter bör utprovas för att se hur lång tid det tar för 

svarspersonerna att fylla i enkäten och samtidigt se om några av frågorna verkar svårtolkade 

eller på annat vis olämpliga att ta med i den slutliga enkätversionen. Vissa frågor kan också 

behöva ändras. Därför gjorde vi en pilotstudie tre veckor innan ordinarie enkät delades ut där 

tre personer gav sina åsikter. Vi ändrade de frågor som personerna tyckte var svåra att svara 

på eller uppfattades som dubbeltydiga. Detta resulterade slutligen i den enkät vi bifogat (se 

bilaga) tillsammans med en procentuell sammanställning för respektive svarsalternativ i 

resultatdelen. Vi tog kontakt med ett antal rektorer för att höra om det fanns lärare på skolan 

som skulle kunna svara på vår enkät. Vi presenterade då också lite kort vad vår studie gick ut 

på.  

Enkäterna nådde svarspersonerna genom att vi kontaktade rektor som i sin tur ansvarade för 

att svarspersonerna fick enkäterna och att de kom tillbaks ifyllda för att sedan, efter ett 
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varierande antal dagar beroende på skola, hämtas av oss. Vi har medvetet inte redovisat icke- 

tillbakalämnade enkäter eftersom vi anser att detta bortfall inte påverkar vårt resultat då denna 

undersökning är av individuellt jämförande art. Istället har vi delat ut 10 nya enkäter vid de 

bortfall vi haft så att det totala antalet ifyllda enkäter uppgått till 40. Dessa valdes ut på 

samma sätt som de övriga.  

 

4.6 Utformning av enkät 
Vid utformandet av en enkät bör viktiga områden som ska undersökas identifieras. Vilka 

frågor och vilken typ av frågor ska tas upp för att syftet ska nås (Bell 1993). För att få en så 

hög grad av reliabilitet som möjligt har vi försökt att utforma en enkät (se bilaga) med ord och 

meningar som inte ska kunna missuppfattas så lätt. Vi har även haft som avsikt att de frågor vi 

sökt svar på i enkäten också ska leda oss fram till och besvara vårt syfte så att 

undersökningens validitet blir så hög som möjligt. Eftersom vi vill göra en i huvudsak 

kvalitativ jämförelse människor emellan är vi i första hand inte ute efter enbart en statistisk 

redogörelse utan en reflekterande och argumenterande jämförelse. Därför innehåller vår enkät 

både strikta frågor med fasta svarsalternativ och öppnare frågor helt utan svarsalternativ. De 

strikta frågorna ger oss en svarsbredd som är relativt lätt att sammanställa, de öppnare 

frågorna hoppas vi bidrar till att fördjupa undersökningen och komma åt perspektiv som 

annars riskerar att ha gått förlorade. Vi har valt att kategorisera våra strikta frågor med fasta 

svarsalternativ i ett antal grupper efter möjliga påverkansfaktorer då detta gör att resultatet blir 

lätt att sammanställa och överskåda. För svarspersonerna blir det även lättare att följa och 

fylla i enkäten som också blir luftigare.  

 

Samtliga enkätfrågor har fyra fasta svarsalternativ; ”i mycket hög grad”, ”i ganska hög grad”, 

”i ganska låg grad” och ”inte alls”. Det gör att ett neutralt ”mittensvar” inte är möjligt utan 

svarspersonerna tvingas ”välja sida”. 

En fråga är av rangordnande karaktär och får svarspersonerna att tänka till och ta ställning. 

Vi har även medvetet valt att ställa samma typ av fråga fler än en gång men formulerad på 

olika vis. Detta har vi gjort för att ge enkäten en högre reliabilitet. Vi har byggt våra 

enkätfrågor utefter de didaktiska påverkansfaktorer vi studerat i tidigare litteratur. Under 

arbetet med att utforma frågorna till enkäten försökte vi beakta två aspekter; dels ”hur mycket 

ansvar” som lämnas till svarspersonerna när det gäller frågornas utformning och inbördes 

ordning, detta kallas grad av standardisering; och dels i vilken utsträckning frågorna är fria för 
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intervjupersonen att tolka fritt beroende på egen inställning eller tidigare erfarenhet. Detta 

kallas grad av strukturering. Enkäten vi valde skulle ha hög grad av både strukturering och 

standardisering. Om en fråga är rätt formulerad och innehåller ett enkelt språk är det, enligt 

Trost (2001), lättare att uppnå god validitet. Högre giltighet nås då frågan görs begriplig och 

mäter det den är avsedd att mäta eftersom enkäten ger svar på precisa frågor. Däremot kan 

frågorna vara svåra att följa upp med kompletterande frågor. Detta har vi försökt att nå i den 

enkät vi utformat (se bilaga). 

 

För att lärarna lättare skulle kunna relatera till sin egen undervisning valde vi att formulera 

enkätfrågorna så att de fokuserade på läs- och skrivundervisning eftersom detta är ett ämne de 

flesta lärare i grundskolans lägre åldrar möter varje dag. Vi skulle således ha kunnat välja ett 

helt annat undervisningsämne att knyta till vår enkät men valde just läs- och 

skrivundervisning då detta framkom som förslag efter vår pilotstudie.  

 

4.7 Bearbetning och analys 
Då vi både är intresserade av att urskilja och jämföra variationer och att försöka förstå 

människors uppfattningar blir vår bearbetning och analys inte en helt ren kvalitativ 

undersökning utan en kvalitativ undersökning med kvantitativa inslag. För tydlighetens skull 

redovisar vi våra resultat i enkäten både resonerande och statistiskt. Trost (2001) beskriver att 

den kvantitativa enkäten ska användas när det gäller att jämföra siffror, få fram frekvenser 

eller ett visst antal procent eller att få fram exakta siffror till statistiska undersökningar. Är 

människors uppfattningar eller resonemang av intresse eller om olika mönster skall särskiljas 

är en kvalitativ studie att föredra.  Samma författare menar även att det är näst intill omöjligt 

att enbart hålla sig till den ena eller andra metoden, men att tonvikten ändå finns åt endera 

hållet. ”I verkligheten är praktiskt taget inga av de studier som görs inom beteende och 

samhällsvetenskaperna av helt kvantitativ natur. ”De är nästan alla blandformer” (Trost 2001 

s 19). De statistiska resultaten är beräknade och bearbetade i dataprogrammet Excel. För 

tydlighetens skull har vi inte redovisat dessa med decimalisk noggrannhet utan enbart i heltal, 

därför kan procentsumman i enstaka fall slå med +/- 2 procentenheter.  
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4.8 Etiska överväganden 
I utformandet av vår enkät har vi tagit hänsyn till frågor som kan vara av känslig art för 

svarspersonerna. Vi har inte frågat efter t. ex lön, boendeform, civilstånd, religiösa eller 

politiska ställningstaganden. Detta har vi heller inte behövt göra för att nå vårt syfte med 

undersökningen. Vi hanterar de ifyllda enkäterna med full anonymitet, vilket vi också 

meddelat på vårt försättsblad till enkäterna. Detta tror vi känns som en trygghet för 

svarspersonerna som därför ger mer sanningsenliga svar vilket i sin tur bidrar till att ge 

undersökningen en höger grad av validitet. 

 

4.9 Metoddiskussion 
Om vi ser till vårt syfte och våra forskningsfrågor anser vi att en enkätundersökning var det 

bästa sättet för oss att få svar på de forskningsfrågor vi ställde. Hade vi däremot haft mer tid 

och en erfarenhet av intervju hade det varit spännande att fortsätta detta arbete med att 

intervjua dessa lärare och reda ut de frågor som väcktes efter att vi fått de svar enkäten gav. I 

efterhand har vi sett att vissa av frågorna skulle ha fått mer plats och en annorlunda placering. 

Vissa av lärarna verkar inte ha lagt ner någon större energi på att svara korrekt då vi gjort 

”stickprov” och följt svaren på de svarandes enkäter. Några av dessa har inte konsekventa 

svar och ger inte undersökningen den tillförlitlighet vi önskat. Det är några få, ca 10 % som 

inte svarat konsekvent genom enkäten. Så här i efterhand kan vi se brister i enkäten då vi tror 

vi hade fått en större validitet om vi omstrukturerat ordningen på ”faktorerna” i fråga sju och 

åtta, så att liknande påverkansfaktorer inte stått i samma ordning i båda frågorna. 
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5. Resultat 
Här redovisas det resultat vi fått genom vår enkätundersökning. Vi kommer även att kort 

resonera kring dessa svar. För tydlighetens skull visar vi enkäten i enkätform, de svar vi fått 

visat i procentform samt text (se även bilaga).   
  

 
 
1. Jag                        I mycket          I ganska           I ganska       Inte alls 
                        hög grad          hög grad          låg grad 
    

a. …har tid till reflektion. 

 

b. …uppfattar att jag har möjlighet att utforma min  

        läs- och skrivundervisning som jag vill. 

 

c. … trivs med att var lärare.  
  
d. … uppfattar mitt arbete som meningsfullt. 
 
e. … trivs bra på skolan. 

 
 
Ungefär lika många lärare anser sig ha tid, respektive inte ha tid, till reflektion över sin 

undervisning. Däremot uppfattar alla sig ha möjlighet att själva utforma sin läs- och 

skrivundervisning. En tydlig majoritet trivs bra med att vara lärare och alla tillfrågade trivs på 

sin skola där de också uppfattar sitt arbete som meningsfullt. 

 

Här ser vi tydligt att om lärarna trivs på skolan och upplever sitt arbete som meningsfullt så 

trivs de även med sitt yrkesval. Två av dessa frågor, tiden till reflektion och möjligheten till 

att utforma undervisningen, är två stora påverkansfaktorer. 

 

3 % 

 

40 % 

 

57 % 

 

0 % 

 

57 % 

 

43 % 

 

0 % 

 

0 % 

 

73 % 

 

24 % 

 

3 % 

 

0 % 

 

73 % 

 

27 % 

 

0 % 

 

0 % 

 

80 % 

 

20 % 

 

0 % 

 

0 % 



 20

2. Rektor…                                            I mycket          I ganska           I ganska       Inte alls 
                        hög grad          hög grad          låg grad 
  

a. … är intresserad av min 

läs- och skrivundervisning. 

 

b. … påverkar skolans pedagogiska  

verksamhet. 

 

c. … har påverkat min syn på  

undervisningen. 

 
 

Många lärare upplever att rektorn på skolan är intresserad av läs- och skrivundervisningen och 

att det även påverkar skolans pedagogiska verksamhet. Drygt hälften anser dock att rektorn i 

ganska låg grad påverkar deras syn på undervisningen. Några upplever att de inte alls har 

blivit påverkade av detta. Ett fåtal uppfattar att rektorn har påverkat deras syn på 

undervisningen i mycket hög grad. 

 

Dessa siffror kan upplevas som missledande. När 86 % (vilket motsvarar 34 personer) av de 

svarande uppfattar att rektor påverkar skolans pedagogiska verksamhet i ganska hög och i hög 

grad men inte påverkat deras egen syn på undervisningen. Detta tror vi kan bero på vad man 

som lärare tolkar in i begreppet ”pedagogisk verksamhet”. Om lärare uppfattar att den 

pedagogiska verksamheten innefattar mycket mer än bara undervisningen skulle detta kunna 

förklara varför lärare uppfattar att rektor påverkar skolans pedagogiska verksamhet i mycket 

högre grad än just undervisningen. 
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3. I arbetslaget…        

                                               I mycket             I ganska               I ganska            Inte alls 

         hög grad             hög grad               låg grad 
 
a.  …  uppmuntras jag i mitt arbete. 

 

b. …påverkas jag i mitt val av läs- och 

skrivundervisning. 

 

c. …samtalar vi om alternativa sätt att  

undervisa. 

 

d. …har vi en gemensam syn på hur barn lär 

sig att läsa och skriva. 

 
 
De flesta lärare uppfattar att de uppmuntras i sitt arbete av arbetslaget medan en mindre del 

inte samtycker till detta. Cirka hälften påverkas i ganska hög grad av arbetslaget i sin läs- och 

skrivundervisning medan lika många tycker att de påverkas i ganska låg grad. Tre fjärdedelar 

av de tillfrågade samtalar ofta om alternativa sätt att undervisa medan de övriga inte ägnar 

lika mycket tid till detta. Nästan alla lärare tycker att det i arbetslaget finns en gemensam syn 

på hur elevers läs- och skrivinlärning går till vilket skulle kunna förklaras med att alla lärare i 

arbetslaget arbetar under samma villkor; med samma ekonomiska resurser och syrande 

organisation. En svarsperson valde att inte svara på fråga 3d. 

 

Svarspersonerna har svarat på ett sätt där vi kan tolka att arbetslaget betyder oerhört mycket 

och att det är här en stor del av lärares didaktiska val växer fram. Vi anser dock att svaren inte 

är konsekventa när det gäller fråga 3b och 3c. Här svarar ca hälften att de upplever i ganska 

hög respektive låg grad att de påverkas i sitt val av arbetssätt medan i frågan under svarar 73 

% (vilket motsvarar 29 personer) att de samtalar med varandra om alternativa sätt att 

undervisa. Vi anser att detta borde höra ihop. Vi uppfattar det som att samtal med kollegor 

även påverkar lärares arbetsmetoder. 

 

4. Har din skola en gemensam vision för läs- och   Ja Nej 

skriv-undervisningen    52 % 48 % 
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15 % 
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5 % 
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83 % 
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5. Skolans vision…                                                            I mycket          I ganska           I ganska       Inte alls 
                                                                          hög grad          hög grad          låg grad                                                  
 

a. …stämmer överens med min personliga  

uppfattning om vad som är viktigt i läs-  

och skrivundervisningen. 

 

b. …påverkar mitt val av läs- och skrivundervisningen. 

 

 

c. …är mest tomma ord. 

 
d. …är sporrande. 

 

 
 
Ungefär hälften av de tillfrågade anser att skolan har en gemensam vision för läs- och 

skrivundervisningen. Av dessa anser alla att skolans vision stämmer överens med den 

personliga uppfattningen om vad som är viktigt i undervisningen. Lite mer än hälften av dem 

tycker att skolans vision påverkar de egna valen medan en fjärdedel inte håller med. 

Spridningen är stor när det gäller om skolans vision mest är tomma ord eller ej, ungefär lika 

många anser att så är fallet som inte gör det. De allra flesta anser dock att skolans vision är 

sporrande. 

 

Även här tycker vi att det är märkligt att de svarande tycker att de i ganska hög och hög grad 

uppfattar att skolans vision stämmer överens med vad de själva upplever som viktigt medan 

29 % (vilket motsvarar 15 personer) av de som svarat på denna fråga upplever att visionen 

mest är tomma ord.  
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6. Mina erfarenheter som lärare                              I mycket          I ganska            I ganska         Inte alls 
                    hög grad          hög grad             låg grad 
 

a. …påverkar mitt val om hur jag ska undervisa inom 

 läs- och skrivundervisning. 

 

b. …delar jag med mig av till mina kollegor. 

 

c. …gör att jag väljer ett visst sätt att arbeta. 

 

d. …ger mig kunskap om mitt yrke. 

 
 
I stort sett alla tillfrågade uppfattar att deras egen erfarenhet spelar en stor roll vid valet av 

undervisningsmetod, samt att erfarenheter ofta delas med kollegor. Nästan alla anser också att 

deras erfarenheter bidrar till kunskap om läraryrket. 

 

Av dessa svar kan det utläsas att erfarenheten har en stor betydelse när det gäller val av 

arbetssätt. Dessa siffror följer även varandra och inget svar ”sticker ut”. Detta stämmer också 

med att arbetslag och kollegor delar erfarenhet med varandra (se fråga 3). 

 

7. Jag väljer arbetssätt i läs- och skrivundervisningen efter                                  
                     
 I mycket I ganska I ganska Inte alls 
 hög grad hög grad låg grad   
a. …min kunskapssyn.  53 %  47 %  0 %  0 % 
          
b. …mitt sätt att se på lärande.     50 %  50 %  0 %  0 % 
          
c. …storlek på elevgruppen.  10 %  58 %  30 %  3 % 
          
d. …elevgruppens sammansättning.  23 %  45 %  30 %  3 % 
          
e. …skolans ekonomiska resurser. 0 % 24 % 58 % 18 % 
          
f. …tillgång på läromedel.   5 %  42 % 50 %   3 % 
          
g. ... politiska beslut.  0 % 15 %  60 %  25 % 
          
h. …föräldrars syn på undervisningen.  0 % 20 % 58 % 23 % 
          
i. …erfarenheter utanför skolan.  10 % 48 % 43 % 0 % 
          
j. …forskningsresultat.   3 % 50 % 48 % 0 % 
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De tillfrågade lärarna uppfattar att det som främst påverkar dem vid val av arbetssätt i läs- och 

skrivundervisningen är deras kunskapssyn, sitt sätt att se på lärande och elevgruppens storlek 

samt sammansättning. Av mindre vikt, men ändå betydande, är tillgången på läromedel, 

erfarenheter utanför skolvärlden samt forskningsresultat. De faktorer lärarna anser sig 

påverkas av minst är föräldrars syn på undervisningen, skolans ekonomiska resurser och 

politiska beslut. En svarsperson valde att inte svara på fråga 7c. 

 
 
8. I vilken grad upplever du att följande omständigheter har påverkat ditt didaktiska 

val vid läs- och skrivundervisningen i klassen? Sätt ett kryss för det svarsalternativ som 

stämmer bäst med din uppfattning. 

 

 I mycket  I ganska  I ganska Inte alls 
 hög grad hög grad  låg grad   
a. min egen syn på kunskap  38 %  63 %  0 % 0 % 
b. min egen människosyn  48 %  53 %  0 % 0 % 
c. mina värderingar  48 %  53 %  0 % 0 % 
d. mina erfarenheter i klassrummet   45 %  52 %  3 % 0 % 
e. tidsaspekt  28 %  55 %  15 % 3 % 
f. att samtala med kollegor  0 %  65 %  35 % 0 % 
g. att samtala med rektor  0 %  18 %  55 % 28 % 
h. att samtala med eleverna  8 %  50 %  43 % 0 % 
i. elevsituationen i klassen  10 %  60 %  30 % 0 % 
j. att läsa pedagogisk litteratur  20 %  50 %  30 % 0 % 
k. teorier och metoder  8 %  58 %  2 8 % 8 % 
l. styrdokument  3 %  73 %  25 % 0 % 
m. visioner på skolan  0 %  48 %  48 % 5 % 
n. ekonomi  0 %  23 %  65 % 13 % 
o. forskningsresultat  3 %  40 %  55 % 3 % 
p. arbetslaget  0 %  75 %  25 % 0 % 
q. skolpolitiska beslut  0 %  35 %  65 % 0 % 
r. föräldrar  0 %  18 %  75 % 8 % 
s. tillgång till läromedel  0 %  53 %  48 % 0 % 
 
 

Här kan vi utläsa åtta omständigheter som de svarande uppfattar spela den största rollen vid 

valet av arbetsmetod i läs- och skrivundervisningen. Dessa är; deras människosyn och 

värderingar, deras syn på kunskap, deras tidigare erfarenheter i klassrummet, pedagogisk 

litteratur, teorier och metoder, elevsituationen i klassrummet samt tidsaspekten.  

Av mindre vikt uppfattar de kollegiesamtal, forskningsresultat, arbetslaget som 

påverkansfaktor, tillgång på läromedel, elevsamtal, visioner på skolan samt teorier och 
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metoder. De minst betydande faktorerna anser de tillfrågade lärarna vara samtal med rektor, 

föräldrar eller kollegor, skolans ekonomi och skolpolitiska beslut. 

En svarsperson valde att inte svara på frågorna 8g, h och q. 

 

 

9. Välj ut och rangordna tio av ovannämnda  1. 

faktorer som främst påverkar ditt val vid läs- 2. 

och skrivundervisningen?  3. 

Du behöver endast skriva den bokstav som står  4. 

för den faktor du valt.   5. 

    6. 

    7. 

    8. 

    9. 

                       10. 

 

Vi har sammanställt och rangordnat hur alla svarat på denna fråga. Här kan vi se att de flesta 

uppfattat att ”min egen människosyn” är det som påverkar mest vid de didaktiska valen. Efter 

det följer värderingar och kunskapssyn. Erfarenheter i klassrummet och styrdokument är 

också bland de fem främsta. Sedan kommer arbetslaget och elevsituationen, samtal med 

kollegor och tidsaspekten.  

 

Resonemang kring fråga 7-9 

Hur svarspersonerna svarat i denna enkät kan bero mycket på hur de givna begreppen 

(didaktik och pedagogik) tolkas och i det sammanhang begreppen står i. Även när det gäller 

svaren i de frågor där begreppen ”didaktiska val”, ”pedagogisk verksamhet” finns, beror på 

hur lärarna tolkat dessa begrepp. Vad lärarna tolkar in i dessa begrepp kan bara antas eftersom 

att vi valt att endast använda oss av enkät som metod. Dessa siffror kan även bero på att några 

av svarspersonerna inte har varit konsekventa i sitt svarande (Detta beskrivs lite närmare i 

metoddiskussionen). 

 

Något som skiljer sig mellan dessa frågor är ”föräldrars syn på undervisningen”. I fråga åtta 

uppfattade 8 % (vilket motsvarar tre svarspersoner) att de inte alls blev påverkade av föräldrar 

vid de didaktiska valen medan i fråga sju svarade 23 % (vilket motsvarar nio personer) att de 

b, människosyn 

c, värderingar 

a, kunskapssyn 

d, erfarenhet 

l, styrdokument 

p, arbetslaget 

i, elevsituationen 

f, samtal med kollegor 

e, tidsaspekt 

k, teorier och metoder 
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inte alls valde arbetssätt efter föräldrars syn på undervisningen. I fråga sju svarade 58 % 

(vilket motsvarar 23 personer) att de i ganska låg grad blev påverkade medan i fråga åtta var 

motsvarande siffra 75 % (vilket motsvarar 30 personer). När det gäller de skolpolitiska 

besluten skiftar även här svaren något.  I fråga sju svarade 15 % (vilket motsvarar 6 personer) 

att de väljer arbetssätt utifrån politiska beslut medan i fråga åtta uppfattade 35 % (vilket 

motsvarar14 personer) att de blev påverkade vid sina didaktiska val. I fråga sju svarar 20 % 

(vilket motsvarar 8 personer) att de inte alls väljer arbetssätt efter detta medan i fråga åtta 

uppfattar ingen att det som att de blir påverkade av de politiska besluten. 

 

Att de tre översta faktorerna i fråga nio blev människosyn, värderingar och kunskapssyn anser 

vi är pga. att dessa faktorer är stora och grundläggande för hela den pedagogiska synen lärare 

har. Dessa tre innefattar betydligt mer än de andra faktorer vi valt att ta upp. Som vi läst i 

tidigare forskning hör även dessa tre ihop. Människosynen leder till vilka värderingar läraren 

har som i sin tur leder till den kunskapssyn personen har. 

 

10. Provar du arbetssätt som skiljer sig markant från det undervisningsmönster som du 

vanligtvis tillämpar? Om ja, varför? 

De flesta svarade nej på denna fråga. Fyra stycken svarade att de var nyfikna på nya metoder 

men angav inte vilka eller något exempel på detta. Tre svarade också att man ständigt får 

försöka hitta nya vägar, men har en ”bas” att utgå ifrån och att de försöker hitta arbetssätt som 

de flesta elever ”mår bäst av”. 
 

Eftersom jag har arbetat många år så har jag hittat många ”nya vägar” som jag aldrig skulle ha valt om jag 
inte haft erfarenhet. Jag vågar göra mycket mer.  

 

Tre av de svarande beskrev att man gärna skulle vilja pröva nya sätt men att energin och tiden 

inte fanns. En lärare skrev även att hon blivit inspirerad av studiedagar och föreläsningar: 
 

 Jag har prövat metoder jag precis haft studiedag om som inspirerade mig. 

 

11. Tror du skolan spelar en avgörande roll för elevernas fortsatta liv? 

Om ja, hur? 

Här blev svaren många och varierande. 28 stycken svarade att kunskaper och erfarenheter från 

skolan spelar stor roll för hur elevernas fortsatta liv blir. Tolv av de svarande tog upp hur 
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viktigt det sociala samspelet var och att skolan var en viktig social träning. Skolan ger också 

en värdegrund. En av dessa svarspersoner skrev: 
 

I skolan är det viktigt att stimulera lusten till lärande. Får man den ut i livet öppnas många vägar för 
framtiden.  

 

27 stycken svarade också att skolans kunskaper ger möjlighet till det yrke man i framtiden 

söker och för att fungera som vuxen i samhället. Detta visar vilken människosyn de lärarna 

har där skolans uppgift ses ur ett individperspektiv och inte ur ett samhällsperspektiv. De 

betonade också hur viktigt det är att kunna läsa och skriva i vårt samhälle i dag. Skolan ger 

också en gemensam värdegrund. Värdegrunden tas även upp när det gäller konflikthantering 

och synen på sig själv. Tre av de svarande skrev även om att skolan ska ge möjligheter som 

hemmen inte kan ge och se till så att elevernas självförtroende växer. Två skrev att skolan 

även kan bli ett problem när lärare har fel inställning då detta kan påverka elevers självbild 

negativt. En av dessa lärare skrev: 

 
Ja, om jag ”knäcker” en elev tidigt genom att göra problem av svårigheter istället för att uppmuntra och 
ge eleven nya idéer hur man kan lära. 

 

12. Finns det något övrigt som du uppfattar har påverkat dina val av läs- och 

skrivundervisning? Om ja, vad? 

Många svarade nej på denna fråga men dessa övriga ”faktorer” togs upp: 

• De egna barnens läs- och skrivutveckling.  

• Lärare som visat entusiasm för böcker och material. 

• Praktik i lärarutbildningen och även deras handledare på praktikplatserna. 

• Examensarbetet från lärarutbildningen.  

• Gensvar från elever eller brist på gensvar. 

• Kunskap genom alternativa utbildningar t.ex. Montesorri och Regio Emilia. 

• Hjälp och råd av specialpedagogen på skolan.   

 

Att de flesta svarade nej på fråga tio vet vi inte om det beror på frågans konstruktion eller på 

om tiden och lusten att svara inte funnits. Om vi hade skrivit att de skulle motivera sitt svar 

hade kanske fler skrivit varför de valt som de gjort. På fråga elva blev svaren många. Detta 

tolkar vi som att de flesta lärare tror på skolan och att skolan gör skillnad för den enskilde 
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eleven. Att de flesta svarade nej på fråga tolv tolkar vi som att vi lyckats ”ta upp” de flesta 

faktorer i enkäten. 

 

6. Diskussion 
Vi vill i diskussionen resonera kring våra enkätsvar och det vi i bakgrunden beskrivit som 

påverkansfaktorer för lärares didaktiska val i undervisningen. Där beskrivs faktorer som 

forskare menar är av betydelse och vi vill här undersöka om vår studie visar på 

samstämmighet med dessa forskare. Vi vill i så fall se i vilken omfattning och vad detta kan 

bero på, eller om studien visar på skiljaktigheter och i sådant fall försöka urskilja möjliga 

orsaker till detta. Vi väljer att både analysera och resonera kring vårt resultat samt knyta an 

det till tidigare forskning kring ämnet (lärares påverkansfaktorer vid didaktiska val). Vi 

använder oss av samma huvudrubriker som under bakgrunden då vi anser att det blir lättare att 

följa vårt resonemang. Vi tror även att det lättare går att knyta an till bakgrunden på detta sätt. 

 

6.1 Samhällssyn och människosyn 
Under detta stycke tar vi upp de frågorna från enkäten och bakgrunden vi anser gäller lärares 

samhällssyn och människosyn. 

 
De flesta tillfrågade lärare upplever att den egna människosynen och samhällssynen spelar en 

stor eller mycket stor roll när det gäller vilka didaktiska val som görs. När vi frågade efter att 

rangordna de tio mest betydelsefulla faktorerna hamnade människosyn som den mest 

betydelsefulla. Det betyder att mer eller mindre omedvetna värderingar är av stor betydelse 

vid lärares val av undervisningsmetoder. Enstaka förklaringar till dess upphov vore 

meningslöst då otaliga faktorer spelar in. Trots detta verkar ändå de flesta lärare ha en 

gemensam syn om att skolan är till för elevens personliga utveckling och inte för samhällets 

skull som blivande arbetskraft. Detta står även i läroplanen (Lpo 94).  Flera lärare betonar 

också vikten av att kunna läsa och skriva och hur viktigt sociala kunskaper är för elevens 

fortsatta liv. Att skolan skulle ha till uppgift att, som Maltén skriver, gynna ”den samhälleliga 

reproduktionen kring kunskaps- och kulturarvet” (Maltén 1995, s 155) verkar inte de 

tillfrågade lärarna hålla med om. 

 

De tillfrågade lärarna var överens om att elevernas föräldrar inte i någon större utsträckning 

inverkade på deras val av arbetsmetoder i undervisningen. Detta anser vi skiljer sig från den 
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litteratur vi läst. I bakgrunden beskriver vi hur läraren måste se till eleverna och hur de har 

formats av bl a traditioner, föräldrar och den lokala kultur de lever i. Detta menar Arfwedsson 

& Arfwedsson (2002) påverkar lärarens förutsättningar i undervisningen. I läroplanen (Lpo 

94) står också att föräldrar och skola skall samverka. Detta anser vi är skäl nog att låta 

föräldrar påverka verksamheten i skolan. Dock måste lärarna, tolkat efter vårt 

undersökningsresultat, uppfatta att detta samarbete inte inbegriper lärarens arbetsmetoder. 

 

Då dagens läroplan (Lpo 94) inte innehåller några färdigställda krav på metoder för lärare att 

använda sig av i sin undervisning kan detta vara orsaken till att skolpolitiska beslut i så pass 

liten omfattning upplevs påverka lärarna. Då läroplanen tolkas mer eller mindre fritt upplevs 

också politiska beslut av mindre betydande då lärare, enligt läroplanens (Lpo 94) utformande, 

besitter en kompetens att själva tolka och fatta beslut. Styrdokument upplevs i ganska hög 

grad påverka de tillfrågade lärarna (73 %). Här räknas även kursplaner och lokala arbetsplaner 

in. Däremot uppfattar lärarna att rektorn inte har någon påverkan i någon större utsträckning. 

Rektorn uppfattas som intresserad av läs- och skrivundervisningen och påverkar 

skolverksamheten, men inte de didaktiska valen. Detta anser vi verkar motsägelsefullt och vi 

ser att några lärare svarat inkonsekvent eller också har våra enkätfrågor tolkats på mycket 

skilda sätt och därför givit oss ett svårtolkat resultat.  

 

6.2 Kunskapssyn och lärande 
Under detta stycke diskuterar vi kring de frågor som gäller lärares kunskapssyn och lärande. 
 
I fråga sju och åtta i vår enkät, uppfattar alla svarande lärare att de väljer arbetssätt och blir 

påverkade i sitt didaktiska val av deras människosyn, egna värderingar, kunskapssyn och 

sättet att se på lärande. Som vi nämnt förut så är kunskapssyn, enligt vår undersökning, den 

tredje viktigaste påverkansfaktorn. Vi nämner även i bakgrunden att Maltén (1995) och 

Scherp (2002) menar att människosyn och samhällssyn leder till vilken syn på kunskap 

läraren erhåller och det bidrar i sin tur till vilka didaktiska val som görs. Som vi skrivit förut 

innefattar dessa tre betydligt mer än de andra faktorer vi valt att ta upp. Detta anser vi med 

stor sannolikhet påverkar varför dessa tre valdes som de viktigaste. 

 

På vår öppna fråga, om skolan spelar en avgörande roll för elevernas fortsatta liv, så svarade 

många att kunskaper och erfarenheter från skolan påverkar hur elevernas fortsatta liv blir. 

Flera tog upp hur viktigt det sociala samspelet var och att skolan var en viktig social träning. 
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Som Carlgren (1999) skriver har lärarens roll förändras i och med nya pedagogiska synsätt 

där kunskap inte är något som förmedlas utan som konstrueras. Det sociala samspelet i 

lärande situationer kan inte underskattas, vilket nyare teorier om lärande visar. Detta kallas, 

som vi beskrivit tidigare, sociokulturellt perspektiv på lärande. Några svarspersoner svarade i 

de öppna frågorna att lärande är något som sker i ett socialtsammanhang och mellan individer. 

Flera tog upp hur viktigt det sociala samspelet var och att skolan var en viktig social träning. 

Skolan ger också en värdegrund. Som Scherp (2002) och Maltén (1995) menar påverkar 

lärarens syn på skolans roll i samhället hur styrdokumenten tolkas. Som vi nämnt i 

bakgrunden menar Scherp att det finns en grundläggande skillnad huruvida lärare uppfattar 

läraruppdraget till att bidra att utveckla goda framtida samhällsmedborgare, eller om att 

tillgodose den enskilde individens behov av utveckling.  

 

6.3 Arbetssätt och arbetsform 
Här vill vi diskutera lärares erfarenheter av undervisning, didaktiska samtal lärare emellan, 

synen på den pedagogiska situationen och skolans organisation. 

 

Alla tillfrågade lärare uppfattar att deras erfarenheter som lärare påverkar hur de väljer 

arbetsmetoder i undervisningen. Alla kände också att de delade med sig av dessa erfarenheter 

till arbetslaget och de övriga kollegorna. I stort sett alla väljer även ett visst sätt att arbeta 

utifrån de erfarenheter de har. Detta stämmer överens med den forskning vi tagit upp i 

bakgrunden om att lärares undervisningsmönster påverkas av de lärdomar som görs i 

vardagsarbetet (Scherp 2002).  

 
83 % uppfattar att de i ganska hög grad har en gemensam syn i arbetslaget på hur elever lär 

sig att läsa och skriva. Som Arfwedsson & Arfwedsson (2002) skriver så har det stor 

betydelse för vilka lärare som finns på en skola och hur undervisningen utformas och att 

lärarna tenderar att formas till en unik grupp. De flesta uppfattar även att de i arbetslagen 

uppmuntras och samtalar om undervisningen. Arbetslaget verkar ha stor betydelse för den 

enskilda läraren. Det vi kan finna underligt är att inte lika många tycker sig uppfatta att de 

sedan påverkas av dessa samtal i sitt val av metod i läs- och skrivundervisningen. Möjligen 

kan detta bero på lärare redan uppfattar att de har en gemensam syn på undervisningen. Det är 

även möjligt att dessa samtal handlar om olika metoder och alternativa sätt att arbeta, men att 

de sedan inte efterföljs. 
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I litteraturen vi använt oss av i bakgrunden står att utifrån lärares egen förståelse av skolans 

uppdrag utgår lärare ofta från en helhetsbedömning av det som sker i vardagsarbetet. Detta 

anser vi stämmer överens med det resultat vi fått i enkätundersökningen. Här uppfattar många 

lärare att de i ganska hög grad och mycket hög grad blir påverkade av elevgruppens 

sammansättning och storlek samt elevsituationen i klassen. Detta anser vi tyder på att dessa 

lärare försöker anpassa sin undervisning till de elever som finns i klassen. 

 

Skolans organisation består b l a. av läroplaner, visioner på skolan, politiska beslut, scheman, 

ämnen och olika klasser. Skolan har även olika tillgång till resurser. Det kan t ex vara lokaler, 

läromedel, specialundervisning och tekniska hjälpmedel. Alla skolor har även sin ekonomiska 

situation att beakta. De flesta av svarspersonerna uppfattar att ekonomin inte påverkar deras 

sätt att undervisa. Som vi nämnt i bakgrunden anser forskarna Carlgren & Marton (2001) att 

lärare inte kan påverka ekonomin på en skola och måste därför anpassa och planera 

undervisningen även efter detta. Detta tror vi kan bero på att lärare genom tiderna alltid har 

fått anpassa sig efter de besparingar som gjorts. Att bygga upp en undervisningsmetod som 

kostar pengar är ohållbart eftersom man ständigt skulle få göra ändringar i schema och 

undervisning. Tillgången på läromedel uppfattar hälften av lärarna påverkar deras val av 

undervisning i ganska låg grad.  Som vi nämnt i bakgrunden skriver författarna Carlgren & 

Marton (2001) att lärare måste anpassa sig efter de rådande ekonomiska resurser som råder på 

skolan. Vi menar att det därför är möjligt att lärare kanske redan från början har ett arbetssätt 

som är oberoende av både ekonomi och läromedel eller återanvänder det som skolan redan 

valt att köpa in. Variationen i undervisningsmetoder hämmas men verkar inte bekymra 

lärarna. 

 

33 % av lärarna känner att tiden är avgörande för vilken undervisning de väljer. Som en av 

svarspersonerna skriver i en av de öppna frågorna, kan tiden och energin göra att ett visst sätt 

att arbeta inte väljs även om viljan finns. Detta hör även ihop med hur pass lärarna känner att 

de har tid till reflektion. På fråga 1a svarade 57 % att de i ganska låg grad hade tid till 

reflektion medan resten av lärarna uppfattade att de hade tid till reflektion i ganska hög och 

hög grad. Förr fokuserade lärarna på hur de skulle undervisa och behövde inte reflektera så 

mycket över innehållet, d v s vad. De behövde heller inte reflektera över varför eftersom 

lärarna inte behövde fundera över vilket innehåll deras undervisning skulle innehålla. Den 

nuvarande läroplanen (Lpo 94) har, som vi tidigare skrivit, inte så många anvisningar om 
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innehåll och arbetsmetoder och detta ger lärarna friheten att utforma sin undervisning. Vi 

anser därför att tid till reflektion kan vara av stor betydelse för vilken metod läraren sedan 

använder. 

 
När det gäller visionerna på skolan trodde vi att fler av skolorna hade en vision för läs- och 

skrivundervisningen men så var inte fallet. Detta var något som förvånade oss då vi ser att de 

flesta uppfattar visionen som sporrande.  

 

Något som även förvånar oss är hur stor andel som faktiskt uppfattar att de påverkas av 

pedagogisk litteratur. 70 % av de tillfrågade uppfattar att de i ganska stor- och ganska stor 

grad påverkas av litteraturen. Av den erfarenhet vi har genom att arbetat på olika skolor och 

genom de praktikplatser vi haft under utbildningens gång, upplever vi att den pedagogiska 

litteraturen på skolorna är mycket liten. Några av svarspersonerna skrev i de ”öppna frågorna” 

att de blivit påverkade av handledare och praktikplatser vid sin lärarutbildning. De hade även 

blivit påverkade av sitt examensarbete. Detta gör att vi tror att några av de svarande precis 

lämnat sin utbildning och att de på så sätt fortfarande känner att de blivit påverkade av den 

pedagogiska litteratur som lästes vid utbildningen. Detta gör att siffran kan ha blivit något 

större än om vi enbart hade frågat lärare som arbetat en längre tid. 

 

6.4 Slutdiskussion 
Har vi fått svar på de frågor vi ställt oss? – Hur uppfattar lärare vad som ligger till grund för 

deras didaktiska val? – Vilka påverkansfaktorer uppfattar lärare har störst betydelse för deras 

didaktiska val? Detta undersöktes genom en enkätundersökning med 40 lärare och genom att 

läsa tidigare forskning kring detta. Det vi kom fram till var att påverkansfaktorerna är många 

och uppfattas olika. Det de lärare vi tillfrågat uppfattade som de tio viktigaste 

påverkansfaktorerna var den egna människosynen, värderingar, kunskapssynen, erfarenheter i 

klassrummet, styrdokument, arbetslaget, elevsituationen, samtal med kollegor, tidsaspekten 

och teorier och metoder. Detta är även det vi funnit i den litteratur vi valt. De 

undersökningarna har inte redovisat i vilken mån dessa faktorer kan tänkas påverka lärarnas 

didaktiska val. De undersökningar vi studerat har varit mer omfattande än den vi gjort, de har 

inte heller haft samma frågeställningar som vi. Ändå har vi sett att de påverkansfaktorer som 

redovisats stämmer väl överens med de svar vi fått från vår enkätundersökning. Vi har 

upptäckt att det är många faktorer som samverkar och spelar in när en lärare gör sina 

didaktiska val i undervisningen. Detta tycker vi är värt att ta fasta på och ge en eftertanke då 
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skolverksamhet organiseras, resurser fördelas och läroplaner skrivs, så att den 

problematiserande, reflekterande didaktiske läraren som krävs av dagens läroplan (Lpo 94) 

verkligen ges möjlighet att utföra sitt arbete. 
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Bilaga 
 
Hej! 
 
Vi heter Anna Eriksson och Therese Lundström, är lärarstuderande vid Örebro Universitet, 
och ska denna termin (Ht-2005) skriva vårt examensarbete (C-uppsats) inom kursen 
Pedagogik med didaktisk inriktning C. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad lärare uppfattar ligger bakom de didaktiska val 
man gör i läs- och skrivundervisningen. Vi vill undersöka varför lärare väljer arbetsmetod 
som de gör. 
 
För att få svar på vår fråga går vi ut med bifogade enkät till skolor i Örebro med omnejd. 
 
Undersökningen är frivillig, men vi är glada för alla inkomna svar som är oss till stor hjälp. 
 
Vi garanterar full anonymitet då varken namn eller skolområden kommer att nämnas. 
 
Vi är tacksamma om enkäterna skulle kunna vara ifyllda senast fredag 18/11-2005. 
 
 
 
 
Stort tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar Anna och Therese 
 
 
 
 
 
 
 
Vid eventuella frågor kontakta oss: 
 
Anna        070-405 59 48 
Therese    070-743 79 01 
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Kryssa för det altarnativ som stämmer bäst med din uppfattning. 

 

Enkätfrågor 
     
 

1. Jag                        I mycket          I ganska           I ganska       Inte alls 
                        hög grad          hög grad          låg grad 
    

a. …har tid till reflektion. 

 

b. …uppfattar att jag har möjlighet att utforma min  

        läs- och skrivundervisning som jag vill. 

 

c. … trivs med att var lärare 

    
d. … uppfattar mitt arbete som meningsfullt 

 
e. … trivs bra på skolan. 

 

 

 
 
 
2. Rektor…                                            I mycket          I ganska           I ganska       Inte alls 
                        hög grad          hög grad          låg grad 
  

a. … är intresserad av min 

läs- och skrivundervisning. 

 

b. … påverkar skolans pedagogiska  

verksamhet. 

 

c. … har påverkat min syn på  

undervisningen. 
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3. 

 I arbetslaget…                           I mycket             I ganska               I ganska            Inte alls 
         hög grad             hög grad               låg grad 
 
a.  …  uppmuntras jag i mitt arbete. 

 

b. …påverkas jag i mitt val av 

läsundervisning. 

 

c. …samtalar vi om alternativa sätt att  

undervisa. 

 

d. …har vi en gemensam syn på hur barn lär 

sig att läsa och skriva. 

 

 

4. Har din skola en gemensam vision för läs-   Ja Nej 

och skrivundervisningen ? 

 

Om du svarat nej på föregående fråga ber vi dig gå vidare till fråga 6.  
 
 
 
5. Skolans vision…                                                            I mycket          I ganska           I ganska       Inte alls 
                                                                          hög grad          hög grad          låg grad                                                  
 

a. …stämmer överens med min personliga  

uppfattning om vad som är viktigt i läs-  

och skrivundervisningen. 

 

b. …påverkar mitt val av läs- och skrivundervisningen. 

 

c. …är mest tomma ord. 

 
d. …är sporrande. 
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6. Mina erfarenheter som lärare                              I mycket          I ganska            I ganska         Inte alls 
                    hög grad          hög grad             låg grad 
 

a. …påverkar mitt val om hur jag ska undervisa inom 

 läs- och skrivundervisning 

 

b. …delar jag med mig av till mina kollegor. 

 

c. …gör att jag väljer ett visst sätt att arbeta. 

 

d. …ger mig kunskap om mitt yrke. 

 

 

 

7. Jag väljer arbetssätt i läs-  

och skrivundervisningen efter                                  
                     
 I mycket I ganska I ganska Inte alls 
 hög grad hög grad låg grad   
a. …min kunskapssyn.     
      
b. …mitt sätt att se på lärande.        
      
c. …storlek på elevgruppen.     
      
d. …elevgruppens sammansättning     
      
e. …skolans ekonomiska resurser.     
      
f. …tillgång på läromedel.     
      
g. ... politiska beslut      
      
h. …föräldrars syn på undervisningen      
      
i. …erfarenheter utanför skolan     
      
j. …forsknings resultat      
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8. I vilken grad upplever du att följande omständigheter har påverkat ditt didaktiska 

val vid läs- och skrivundervisningen i klassen? Sätt ett kryss för det svarsalternativ som 

stämmer bäst med din uppfattning. 

 

 I mycket  I ganska I ganska Inte alls 
 hög grad hög grad  låg grad   
a. min egen syn på kunskap     
b. min egen människosyn     
c. mina värderingar     
d. mina erfarenheter i klassrummet      
e. tidsaspekt     
f. att samtala med kollegor     
g. att samtala med rektor     
h. att samtala med eleverna     
i. elevsituationen i klassen     
j. att läsa pedagogisk litteratur     
k. teorier och metoder     
l. styrdokument     
m. visioner på skolan     
n. ekonomi     
o. forskningsresultat     
p. arbetslaget     
q. skolpolitiska beslut     
r. föräldrar     
s. tillgång till läromedel     
 

 

9. Välj ut och rangordna  tio av ovannämnda  1. 

faktorer som främst påverkar ditt val vid läs- 2. 

och skrivundervisningen?  3. 

Du behöver endast skriva den bokstav som står  4. 

för den faktor du valt.   5. 

    6. 

    7. 

    8. 

    9. 

                       10. 
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10. Provar du arbetssätt som skiljer sig markant från det undervisningsmönster som du 

vanligtvis tillämpar? Om ja, varför? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Tror du skolan spelar en avgörande roll för elevernas fortsatta liv? 

Om ja, hur? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Finns det något övrigt som du uppfattar har påverkat dina val av läs- och 

skrivundervisning? 

Om ja, vad? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 


