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Sammanfattning 
Syftet med vår studie var att belysa och problematisera lärares val av arbetsformer i 

undervisningen. Inom ramen för vårt syfte ville vi undersöka följande frågor:  

� vilka arbetsformer väljer lärare i sin undervisning? 

� hur motiverar lärare sitt val av arbetsformer? 

� vilka faktorer och betingelser kan påverka val av arbetsformer?  

Med bakgrund i dessa frågor undrade vi också hur lärarrollen kan beskrivas och gestalta sig? 

Vår primära kvalitativa forskningsmetod var intervjuer med lärare men för att få en 

förberedelse inför intervjuerna har vi följt med lärarens klass under en skoldag. Vår 

urvalsgrupp är sex lärare för skolår 3-5 i två kommuner. 

Både i litteraturen och i vår undersökning så visar det sig att arbetsformer inte är enkelt att 

beskriva, det är mångtydigt och mångfacetterat. Vi kan se att lärarna i vår studie väljer olika 

former av klassundervisning och individuellt arbete. Pararbete förekommer i hög grad men 

inte så mycket grupparbete. Lärarna i vår studie motiverar sina val av arbetsformer antingen 

utifrån att de vill åstadkomma något och/eller att deras val beror på olika faktorer och 

betingelser. Motiven, faktorerna och betingelserna som lärarna lyfter handlar bl.a. om behov 

av socialisering, arbete med värderingar och konflikter, gemensam kunskapsbas och 

fokusering på nationella mål och prov, träning i ansvar, övning och färdighetsträning, 

gemensamt lärande och språkutveckling. Lärarna beskriver att deras roll varierar med 

arbetsformerna. Flertalet lärare ser sig som handledare för enskilda elever men att de 

kombinerar det med att vara ledare i det kollektiva samtalet i den samlade klassen.  

Studien har genererat flera nya frågor hos oss. Några avslutande reflektioner som vi gör är 

bl.a. att det är intressant att dagens forskning diskuterar konsekvenser av arbetsformer bl.a. 

utifrån elevers resultat. Lärarens autonomi vad gäller den didaktiska hur-frågan kommer 

sannolikt att vara fortsatt hög men lärare av imorgon behöver också hela tiden ha klart för sig 

för vem eller för vilka syften en arbetsform väljs. Vi reser också frågan om trenden med mer 

eget arbete kommer att fortsätta eller plana ut då behovet av det kollektiva samtalet är tydligt. 

Likaså undrar vi om, hur och i så fall i vilken grad lärarens år i yrket och skolning och bas i 

olika teorier om lärande påverkar hur läraren väljer arbetsformer. En av de största lärdomarna 

av denna studie är att vi aldrig får fastna i tankarna om pedagogik och didaktiska val utan vara 

i en ständigt pågående reflektion över elevernas och vårt eget lärande. 
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1. Inledning 
Vi har valt att genomföra en studie som handlar om arbetsformer i undervisningen. I dagens 

decentraliserade och målstyrda skola är det ytterst upp till läraren att bedöma och besluta om 

hur målen i läroplaner bäst kan nås. Det innebär att göra överväganden om vad 

undervisningen ska innehålla och vilka arbetsformer som är de bästa för den aktuella klassen 

och de enskilda eleverna.  

 
När vi började fundera på vad vi ville skriva om i vårt examensarbete så gick vi tillbaka till en 

av de största frågorna som vi haft under våra studier till lärare. Den frågan är ”hur kan jag 

organisera en god miljö för lärande?”. Det handlar om så mycket, allt ifrån att möblera 

klassrummet, hantera sociala processer till att omsätta läroplanens mål i praktiken. Under vår 

lärarutbildning tycker vi att vi fått en didaktisk medvetenhet, en förståelse för vad lärarens 

uppdrag är, vad eleverna förväntas lära och varför, utifrån att läroplaner och kursplaner inom 

ämnena anger förmågor och kunskapskvaliteter som elever ska utveckla. När vi mött skolan 

och undervisningssituationer i praktiken, i vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och i 

tidigare yrkeserfarenheter, har det konkreta genomförandet och hur-frågan blivit synlig. Vi 

undrade varför vissa arbetsformer föredrogs i vissa sammanhang och inte i andra. Vi såg att 

de lärare vi mötte i stor utsträckning varierade och förhöll sig olika i sina arbetsformer men 

motiven var inte alltid tydliga för oss. Nu tar vi chansen att fördjupa vår kunskap kring dessa 

frågor.  

 
Utifrån litteraturen inom området kunde vi identifiera en grov indelning av arbetsformer i 

klassundervisning, grupparbete, pararbete och individuellt arbete, men vi kunde också se olika 

innebörd och betydelse av dessa.  Kjell Granström (2003) resonerar om att elever i hög grad 

arbetar individuellt utifrån egen planering och diskuterar det i relation till mer kollektiva 

arbetsformer. Han skriver: 

… tiden för gemensamma, kollektiva upplevelser har minskat på bekostnad av individuella 

arbetsformer. Från en skola som dominerades av katederundervisning och där klassen hölls 

samlad har vi fått en skola som alltmer gynnar det individuella projektet (Kjell Granström 2003 

s 240). 

Det finns en kritik mot den utvecklingen, i forskningsresultat men också i debatt, såväl 

politiskt som massmedialt. Monika Vinterek (2006) har studerat individualisering i den 

svenska skolan. Enligt henne har skolans ”metodarsenal” krympts de senaste decennierna 

trots att det finns en klar uppfattning om att elever lär på olika sätt och behöver olika 

undervisningsformer. Skolverket har ganska nyligen publicerat en rapport om vad som kan 
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påverka resultaten i grundskolan. De hävdar att en negativ resultatutveckling för svenska 

elever kan bero på att ansvaret för lärandet har förskjutits från lärare till elev och att 

undervisningen inte är tillräckligt flexibel och utformad efter elevernas olikheter (Skolverket 

2009).  

 
Forskning och debatten diskuterar även lärarens roll, agerande och förhållningssätt. Lärare av 

idag beskrivs med många metaforer, de ska vara handledare, tränare, coach, vägvisare och 

inte förmedlare ( Lars Naeslund 2003).  I debatten om skolans resultat uttrycks ofta att elever 

har för dåliga baskunskaper och att lärare brister i sin ämneskunskap.  Skolverket (2009) 

menar att den ämnesdidaktiska kompetensen, uttryckt som förmågan att undervisa varierat i 

ett visst ämne, har större betydelse än enbart ämneskunskaper. De skriver också att elevernas 

ansvar för sitt eget lärande har ökat och att läraren tagit steg tillbaka.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vi har flera motiv för att genomföra en studie om undervisningens arbetsformer. Det ena är  

vår egen förberedelse inför vårt kommande uppdrag som lärare. Hur kan vi organisera en 

undervisning för god måluppfyllelse? Ett annat motiv är att vi mot bakgrund av forskning, 

tidigare undersökningar och debatt om arbetsformer vill undersöka hur några lärare väljer att 

organisera sin undervisning och varför.  

 
Syftet med vår studie är att belysa och problematisera lärares val av arbetsformer i 

undervisningen.  

Inom ramen för vårt syfte vill vi undersöka följande frågor:  

• vilka arbetsformer väljer lärare i sin undervisning? 

• hur motiverar lärare sitt val av arbetsformer? 

• vilka faktorer och betingelser kan påverka val av arbetsformer?  

Med bakgrund i dessa frågor undrar vi också hur lärarrollen kan beskrivas och gestalta sig? 

 
Vår studie befinner sig inom det som Bo Lindensjö & Ulf P Lundgren (2005) benämner som 

realiseringsarenan, d.v.s. klassrummet och organiseringen av lärandet. Vårt fokus och också 

avgränsning är att vi inriktar oss på läraren och dennes erfarenheter och perspektiv.  

 

Vi har valt att använda begreppet arbetsform. Med det avser vi både formen, såsom 

klassundervisning, grupparbete, pararbete och individuellt arbete och själva arbetssättet, 

såsom exempelvis föreläsande, forskande, frågande (Gerd B Arfwedsson 2003 & Bo Dahlin, 
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Rutger Ingelman & Christina Dahlin 2002). Med klassundervisning menar vi en kollektiv 

undervisning i helklass. 

2. Vad kan påverka valet av arbetsformer? 
I det här avsnittet belyser vi några områden som vi anser är viktiga för att kunna diskutera 

lärarens val av arbetsform och lärarens roll. Jens Pedersen (2007) och Eva Österlind (2005) 

diskuterar vad som kan styra val av arbetsformer i undervisningen. De lyfter fram likartade 

punkter men benämner det med olika begrepp. De lyfter båda fram tidsandan i samhället och 

här relaterar Pedersen bl.a. till mentalitetsförändringar hos elever. Vidare tar de upp politiskt-

ideologiska ställningstaganden och målsättningar samt teoretiska trender och pedagogiska 

ideal. Vi tar vår utgångspunkt i dessa områden i följande avsnitt och vi vill betona att vi gör 

det översiktligt.   

Tidsandan  

Skolan är en del av samhället och förändringar i samhället visar sig i skolans uppdrag och 

genomförande (Ingrid Carlgren & Ference Marton 2001). Dagens samhälle beskrivs ofta som 

individualistiskt och Ann Quennerstedt (2007) menar att vi från sent 1970-tal och fram till nu 

kan se ett förändrat förhållande mellan individ och samhälle. Hon lyfter bl.a. fram 

maktutredningens betänkande (SOU 1990:44) där den samhällsorienterade 

demokratitraditionen kom att ersättas av en individorienterad demokratitradition. Här finns 

idén om den suveräne individen som kan ta ansvar för sig själv. Ur ett skolperspektiv har 

förskjutningen inneburit att enhetliga och gemensamma lösningar för undervisningen tonats 

ned till förmån för enskilda individers särart och intressen. I Läroplanen för grundskolan, Lpo 

94, skrivs att läraren ska utgå från 

varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande 

…att eleven kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och  i sitt arbete…se till att alla 

elever… får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll ( Lpo 

94 s 12-13). 

 
Pedersen (2007) skriver om mentalitetsförändringar hos elever och Ingrid Carlgren (2005) 

menar att barnen och eleverna ”bär med sig” samhällsförändringar till skolan. Hon menar att 

dagens barn och unga inte låter sig hanteras som för 30 eller 50 år sedan. Carlgren & Marton 

(2001) refererar till lågstadielärare på 1980-talet som talade om ”nya slags barn” som 

tvingade lärarna att utveckla nya arbetssätt och förhållningssätt. De talar också om betingelser 

som påverkar lärarens val och agerande. Läraren har vissa intentioner med sitt arbete men hur 

det ändå blir har också att göra med omständigheter och faktorer i den specifika, unika 
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klassen. De tar även upp att yttre samhälleliga betingelser, såsom exempelvis invandring och 

ekonomiska åtstramningar, kan påverka lärarens val och agerande. Mer skolspecifika 

betingelser kan vara tillgång till resurser, lokalernas utformning, läromedelstillgång m.m.  

Den här typen av betingelser kan jämföras med de fyra områden som Skolverket (2009) lyfter 

fram i sin rapport som faktorer som kan påverka skolresultat, dessa är decentralisering, 

segregering, differentiering och, som vi tidigare nämnde, individualisering. 

Politiska- och ideologiska målsättningar 

Rådande politiska- och ideologiska målsättningar visar sig i skolans styrning. Skolan är sedan 

mitten av 1990-talet mål- och resultatstyrd. Målstyrningen innebär att statens styrning är 

övergripande och att det är upp till kommunerna, skolan och ytterst läraren att bestämma hur 

målen ska nås. Det finns inte några detaljerade instruktioner till läraren om hur 

undervisningen ska organiseras. Skolans resultatstyrning innebär en betoning på uppföljning 

och redovisning av elevernas måluppfyllelse (Quennerstedt 2007). Det tar sig uttryck i 

införandet av nationella prov från och med skolår 3, införandet av särskilda omdömen från 

skolår 3 och tydligare krav i anvisningar för individuella utvecklingsplaner att lärare ska 

kunna redovisa hur de har arbetat för att elever ska kunna nå målen. Det har bl.a. sin bakgrund 

i den politiska och massmediala debatten om den negativa trenden för svenska elevers resultat 

i internationella kunskapsundersökningar inom matematik och läsning (Skolverket 2009).  

 
Tanken bakom en styrning med stort lokalt ansvarstagande är att det ska finnas en mångfald 

av arbetsformer för att möta enskilda elevers erfarenheter, förutsättningar och behov. Det för 

oss in på fenomenet individualisering. Österlind (2005) menar att individualisering varit och 

fortfarande är ett honnörsord för skolans inriktning och utformning. Individualisering är inget 

nytt begrepp i skolsammanhang. Margareta Lindqvist (2003) lyfter fram att det funnits 

alltsedan 1946 års Skolkommission, men att syftet med individualisering har skiftat i 

betydelse. I 1960-talets läroplaner (Lgr 62 och 69) sågs individualisering som en lösning på 

svårigheten för elever att möta samma undervisningsinnehåll. Individualiseringen innebar då 

att låta eleverna arbeta i egen takt och på olika svårighetsnivåer. Vinterek (2006) definierar 

det som nivå-, omfångs- ,och hastighetsindividualisering. I 1980-års läroplan (Lgr 80) 

betonades även att elevens intressen bör styra undervisningens innehåll och utformning, en 

intresseindividualisering. Lgr 80 markerade också ett skifte i synen på lärande, från att lära ut 

till att lära in, och att lärandet ska utgå från elevernas erfarenheter och kunskaper. I nuvarande 

läroplan för grundskolan, Lpo 94, betonas att undervisningen ska formas efter elevernas 

förutsättningar, precis som tidigare, men nu också efter behov, erfarenheter och tänkande. Det 
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finns också en fokusering på att elever ska känna lust, stärka sin personliga identitet och få 

personlig utveckling. Elever får också ett mer uttalat ansvar för sitt eget lärande (Vinterek 

2006).  

 
Skolverket (2009) uppmärksammar fenomenet individualisering i en nyligen publicerad 

rapport om skolans resultat. De menar att individualiseringsbegreppet feltolkats såtillvida att 

individualisering har blivit lika med individuellt arbete, d.v.s. att elever i hög grad arbetar 

isolerat med eget arbete. I rapporten skriver de att eleven lämnas åt sig själv och att läraren 

har dragit sig tillbaka. De skriver också att elevers försämrade studieresultat kan relateras till 

den utvecklingen. De menar att individualisering istället är lika med individanpassning och 

det innebär att en mångfald av arbetsformer bör tillämpas. Utgångspunkten är att elever lär på 

olika sätt. Vissa barn lär bättre om de får samarbeta, andra om de själva får utforska o.s.v. 

Individualisering i bemärkelsen individanpassning har enligt Skolverket kommit i skymundan 

trots att det var den typen av individualisering som avsågs när läroplanen antogs. 

Teoretiska trender 

Skolans uppdrag och tankar om hur undervisning bör utformas influeras av rådande teori om 

lärande. Vi nämnde inledningsvis Pedersens (2007) och Österlinds (2005) teoretiska trender 

och pedagogiska ideal. Roger Säljö (2003) menar att en lärare inte kan agera och göra val i 

klassrummet utan att medvetet eller omedvetet bygga på olika antaganden om hur lärande går 

till. Pedersen (2007) för ett liknande resonemang och han menar att hos läraren är en 

anknytning till pedagogiska teorier antingen uttalad eller underförstådd.  

Vad är det då för teoretiska trender? Under 1950-talet och framåt har företrädare för olika 

pedagogiska teorier avlöst varandra, Skinner med behaviorismen, Piaget med kognitivismen 

och Vygotskij utifrån ett sociokulturellt synsätt på lärande.  Den behavioristiska synen på 

kunskap och lärande var den dominerande teorin under 1950-1970-talet. Elever betraktas som 

tomma kärl som fylls på och undervisningen är systematisk och sker steg för steg. Gemensam 

klassundervisning med gemensamma övningar och individuell färdighetsträning är viktiga 

och dominerande inslag i undervisningen (Säljö 2003). 

 
Under slutet av 1970-talet började den kognitivistiska traditionen ta form och vinna mark. Nu 

blev elevens utvecklingsmässiga förutsättningar styrande för lärandet. Elevens 

kunskapsinhämtning är inte passiv utan aktiv och lärande sker genom handlande och 

utforskning. Undervisningen ska alltid bygga på elevens tidigare kunskap, d.v.s. vad vi kan 

och vet sedan tidigare använder vi för att förstå det nya. Eleven ska utmanas och läraren bör 
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enligt det kognitivistiska synsättet ta ett steg tillbaka.  (Ingrid Carlgren 1999 & Roger Säljö 

2000).  

 
Från 1990-talet lyfts det sociokulturella perspektivet på lärande fram.  Den främste 

företrädaren för det perspektivet är Lev Vygotskij. Roger Säljö (2003) belyser det som att  

medan Piagets barn lär sig genom sin egen aktivitet, är Vygotskijs grundantagande att lärande är 

en funktion av interaktion med andra… Piagets barn upptäcker hur världen objektivt fungerar, 

medan Vygotskijs barn blir delaktiga i kunskaper genom att man blir bekant med de sätt att 

kommunicera och tänka om världen som man möter hos andra (Roger Säljö 2003 s 85) 

Enligt det här synsättet är kunskap inte samma sak för alla individer och i alla samhällen. 

Elevens omgivning är avgörande för elevens lärande då utgångspunkt är att vi lär i samspel.  

Vygotskij menar att vi befinner oss i utvecklingszoner. För att förflytta oss till nästa 

utvecklingszon måste vi guidas av andra, elever eller lärare, som kommit lite längre än vad vi 

själva gjort (Säljö 2000). 

3. Forskning om arbetsformer  
Syftet med det här avsnittet är att ge en beskrivning av hur några forskare definierar 

arbetsformer i undervisningen och vad som kan vara motiv för lärares val av den ena eller 

andra arbetsformen. Vi vill också belysa hur lärarens roll kan gestalta sig i olika arbetsformer.  

Vi utgår från följande kategorisering av arbetsformer: klassundervisning, grupp- och  

pararbete och individuellt arbete.  

3.1 Klassundervisning  

Tidiga former 

Klassundervisning som arbetsform har rötter långt tillbaka i tiden. Redan under 1600-talet 

förespråkades undervisning av elever i samlade och ålderhomogena klasser (Arfwedsson 

2003). Om vi tar vår utgångspunkt från 1960-talet fram till nu så dominerades 

klassundervisning till en början av s.k. katederundervisning. Den innebär att eleverna arbetar 

samlat med samma aktiviteter och läraren befinner sig bakom katedern och har genomgångar, 

läxförhör och läser högt. Läraren är rättesnöret och aktiv sändare och eleverna är passiva 

mottagare. Blickarna är riktade framåt och katedern är det pedagogiska navet i 

klassrumsarbetet. Formen traditionell undervisning relateras även den som en tidig form av 

klassundervisning. Kerstin Bergqvist (2005) definierar den traditionella lektionen som att 

elever som kollektiv sitter tysta, väntar eller hålls sysselsatta. Lena Boström (2004) menar att 

traditionell undervisning förekommer när läraren vill introducera grunder i nya moment. Hon 
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definierar några kännetecken för den traditionella undervisningen. Den är lärarcentrerad- och 

läroboksstyrd undervisning, kollektiva instruktioner förekommer, uppgifterna har givna svar 

och läraren ger elever allmänna kunskaper om studiestrategier.  

 
Ingrid Carlgren (1994) ger följande beskrivning av den traditionella klassundervisningen: 

I den traditionella klassundervisningen ”undervisar” läraren hela klassen. Undervisningen består 

av en blandning av att läraren berättar, frågar och ger eleverna uppgifter av olika slag…Då ger 

läraren först instruktioner för arbete och går sedan runt och hjälper eleverna. Alla elever arbetar 

med samma uppgifter – på samma gång… När sedan alla elever arbetar enskilt med samma 

uppgifter skall läraren helst hjälpa alla på en gång. Hon jagar därför från elev till elev… När 

antalet händer i luften ökar måste hon öka takten (Carlgren 1994 s 10) 

De individuella elevuppgifterna är ofta korta och relativt enkla för att det inte finns tid att 

stanna hos en elev för att resonera på ett grundligt sätt om en uppgift. Carlgren & Marton 

(2001) hänvisar till Doyle och skriver att klassundervisning med enskilda likalydande 

uppgifter ger högre aktivitet än om elever arbetar med eget arbete.  

 
Skillnaden mellan katederundervisning och traditionell undervisning, såsom vi uppfattar 

definitionerna, är att eleverna i den förstnämnda är mer passiva och lyssnar medan den 

traditionella undervisningen består av en blandning av att läraren förmedlar kunskaper och att 

eleverna arbetar enskilt med samma uppgifter.   

Nya former  

Under de senaste decennierna har klassundervisning i de traditionella formerna kritiserats. 

Den förmedlande undervisningen utgår mycket från behaviorismens syn på lärande. Utmanat 

av både kognitivistiska och senare även den sociokulturella synen på lärande har nyare former 

av klassundervisning lyfts fram. Det är former som förskjuter tyngdpunkten mot elevernas 

egna aktiviteter och interaktionen mellan elever och mellan lärare och elev. Det kollektiva 

samtalet är en nyare form av klassundervisning. Det innebär att klasstiden ägnas åt samtal, 

utbyte av tankar och erfarenheter mellan lärare och elev och mellan elever. Eleverna lär sig att 

lyssna på andras synpunkter, argumentera och reflektera tillsammans. I det kollektiva samtalet 

ryms också att läraren berättar och levandegör kunskap inom olika områden (Granström 

2003). 

 
Dahlin m.fl. (2002) presenterar en form som de kallar för gemensamhets- och 

gemenskapsundervisning. De menar att den traditionella katederundervisningen ofta beskrivs 

med negativa termer som en arbetsform där läraren tar den största platsen, är motor och 
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ordförande och bara mässar och mässar.  De vill istället betona vikten av att undervisning 

bedrivs i samlad klass och att gruppen/klassen har betydelse för den enskilda elevens 

utveckling. Lars Naeslund (2005) menar att ett kollektivt samtal skapar vidsynthet och elever 

kan få roller som minipedagoger för varandra.  

 
Granström (2003) lyfter också fram att den gemensamma klasstiden ägnas åt  administrativa- 

och organisatoriska uppgifter. Det är bl.a. information om lektionens, dagens och veckans 

arbete, gruppindelningar, introduktion och föreberedelser för elevens egna arbete, genomgång 

av material, rättning av elevuppgifter m.m. Det är i sig inget nytt, lektioner har i alla tider, 

haft mer eller mindre inslag av att läraren informerar och instruerar, men det författaren vill 

lyfta fram är att tiden för den här typen av aktiviteter har ökat. Han menar att den största delen 

av den gemensamma tiden inte ägnas åt undervisning utan åt administration av undervisning.  

 
Hur ser då balansen ut mellan de olika formerna av klassundervisning? Granström (2003) 

menar att katederundervisningen har minskat. Han redovisar statistik som visar på en minskad 

andel klassundervisning av den totala lektionstiden. Från 60% 1960 till 44 % år 2000. Han 

anger inga statistiska mått för vad de 44% består av men han hävdar att helklasstiden till stor 

del används för administration av undervisning och att tid för kollektiva samtal är mycket 

begränsat.  

Motiv för klassundervisning 

Motiven för att välja klassundervisning skiljer sig åt beroende på form av klassundervisning 

och för vilket syfte läraren väljer detta. I den mer traditionella formen såsom 

katederundervisning men också klasstid som ägnas åt instruktioner och information, kan 

motivet vara att ge alla elever en gemensam bas för att sedan kunna gå vidare och låta 

eleverna arbeta enskilt. (Boström 2004, Carlgren 1994, Granström 2003).  

 
Klassundervisning kan också vara ett sätt att hantera grupprocesser, med andra ord ett sorts 

ordningsmotiv. Lärare kan ha bristande kunskaper om hur de ska hantera mellanmänskliga 

relationer och konflikter. Då väljer lärare en arbetsform som innebär att en distans bibehålls 

mellan läraren och eleverna. I anslutning till ordningsmotivet vill vi relatera till Carlgren & 

Marton (2001). De hänvisar till Doyle och Metz som uttrycker att klasser med ”lågt 

socioekonomiskt ursprung” måste ha enkla och tydliga uppgifter för att klassrumsaktiviteten 

ska vara hög. De skriver också att i välartade klassrum där ordningen inte ifrågasätts kan 

läraren ha mer öppna arbetsformer och ge elever innehållsligt mer spännande uppgifter, i 
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stökiga klassrum blir det tvärtom. Vi finner det otydligt om författarna drar likhetstecken 

mellan stökiga klassrum och klasser med ”låg” socioekonomiskt ursprung? 

 
Att ha klassundervisning då läraren berättar kan göras med motivet att elever utvecklar sin 

förmåga att lyssna. Är klassundervisningen i form av kollektivt samtal så är motivet 

demokratisk fostran tydligt (Granström 2003).  

Lärarens roll 

Om motiven för klassundervisning skiftar beroende på syftet och tillämpningen så gör också 

lärarrollen det. Det finns otaliga beskrivningar av lärarens roll i olika arbetsformer, ofta i form 

av metaforer. Lärarens roll inom arbetsformen klassundervisning skiftar också beroende på 

dess syfte och tillämpning. Vi vill belysa hur några forskare beskriver lärarrollen inom den 

här arbetsformen.  

 
I den mer traditionella formen och katederundervisningen är läraren föredragande och 

förmedlande (Kjell Granström 2007). Läraren kan också vara tankeföreskrivande ( Hans-Åke 

Scherp 2003). Granström (2007) hänvisar till Bickhams uttryck ”hönsmamma” när han 

beskriver lärarrollen i mer traditionell helklassundervisning. Hönsmamman ordnar goda 

betingelser och omhuldar eleverna för att få goda relationer i klassrummet. Carlgren (1994) 

beskriver läraren som drivkraft för elevernas arbete. Läraren startar, instruerar, avblåser, 

upprätthåller ordning och övervakar. Lars Naeslund (2005) lyfter fram läraren i den 

traditionella undervisningen som organisatör av aktiviteter, arbetsledare för ett kollektiv, 

polis över de unga och kunskapsförmedlare. Om helklassundervisningen tar sig uttryck i form 

av ett kollektivt samtal så blir läraren samtalsledare ( Granström 2003). Naeslund (2005) vill 

lyfta fram rollen som kunskapsfostrare, att ge lärstöd, och ser det som en balanserad roll 

mellan läraren som förmedlare och läraren som handledare. Kunskapsfostraren använder sig 

också av de andra elevernas kunnande och gör ofta enskilda elevers uppgifter till en 

gemensam och kollektiv uppgift.  

3.2 Grupp- och pararbete 

Olika former och motiv 

Grupparbete är när två eller flera elever arbetar tillsammans med uppgift. Vad elever uppfattar 

som grupparbete kan skilja sig från vad lärare uppfattar som grupparbete. Inger Hensvold 

(2006) hänvisar till en studie av Ekholm som visar att lärare uppfattar att fler uppgifter under 

dagen är grupparbete än vad eleverna gör. Möjligen kan vi tolka Ekholms resultat som att 
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lärare anser att grupparbete inte behöver betyda att det är organiserat i någon större 

bemärkelse utan att även kortare parsamarbete och övningar kan vara grupparbete. 

 
Grupparbete är inte någon ny företeelse. Det förekom redan i antikens skolor genom 

pedagogerna J:A Comenius och senare John Dewey talar om hur man skulle kunna arbeta sig 

fram emot kunskap och utveckling i grupp (Sture Långström &Ulf Viklund 2007) 

 
En viktig teoretisk utgångspunkt för grupparbete från och med Lpo 94 är barns samlärande, 

att barn kan lära av varandra. I tidigare läroplaner var syftet med grupparbete främst att träna 

barnen socialt. Ingrid Pramling Samuelsson, Sonja Sheridan & Pia Willliams (2000) 

introducerar och definierar samlärande som ett fenomen som kan beskrivas bland annat som 

att barn skapar mening innebörd och förståelse genom att dela sin verklighet tillsammans med 

andra människor. Författarna talar om att vi nu har en målstyrd läroplan från 1 till 16 år som i 

stort sett vilar på samma värdegrund, även om förskolan inte har samma uppnåendemål och 

inte är obligatorisk. Författarna menar att om barn ska kunna utveckla sin förmåga att 

samarbeta och få ett samlärande enligt läroplansmålen så måste de ges möjlighet att träna på 

samarbete från tidig ålder. Likväl måste barn tidigt bli delaktiga i en demokratisk process för 

att utvecklas till demokratiska medborgare. De säger också att samlärande kan vara både 

organiserat och mer spontant. 

 
Hensvold (2006) lyfter fram flera argument för grupparbete, hon nämner social träning, bas 

för kunskapsinhämtning och kollektiv problemlösning. De två senare kan kopplas till några 

former av samverkan mellan elever som ofta nämns i internationell forskning. Det är peer 

tutoring som innebär att ett barn instruerar och tränar ett annat barn inom ett område.  Den 

teoretiska grunden finner man i Lev Vygotskijs teori om zonen för möjlig utveckling. En 

annan form är cooperative learning som är ett samlingsbegrepp för olika former av 

strukturerat elevsamarbete i grupp där gruppen består av barn med olika förkunskaper om 

problemet. Slutligen kan vi nämna peer collaboration  som innebär att nybörjare arbetar 

tillsammans för att lösa uppgifter som ingen av dem tidigare varit i kontakt med. Den grundar 

sig i Piagets teorier, som kort kan beskrivas som att en intellektuell process startar när barnet 

får respons på sina tankar och idéer (Pramling m.fl. 2000). 

 

Grupparbete kan som vi konstaterat bedrivas på olika sätt. Om vi talar om grupparbete i 

benämningen att några elever får en uppgift som skall lösas tillsammans kan man enligt 

Granström (2003) se olika kritiska punkter eller hindrande faktorer för ett gott samarbete i 
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gruppen. Det kan vara otydliga uppgifter/oklara mål och ramar, halo-effekt, d.v.s. risken att 

begåvade och ambitiösa elever får bära ansvaret för gruppens prestation samt 

otränade/oförberedda grupper. Uppgiften som eleverna får bör också vara tillräckligt 

komplex och verkligen kräva att varje elev får en uppgift att ta tag i ordentligt. Han hänvisar 

till ID Steiner som visar två typer av grupparbete som inte är grupparbete, det är 

• Disjunktiva uppgifter : det räcker med att någon i gruppen har förstått hur uppgiften skall 

lösas. ”Läraren tror att eleverna fått vissa kunskaper, medan detta endast gäller ett fåtal” 

grupparbetet sker utan samverkan. 

• Komplementära uppgifter: gemensam uppgift som fördelas mellan deltagarna som sedan 

arbetar individuellt och resultatet bygger på enskilda prestationer, 

 
Steiner i Granström (2007) beskriver däremot en lyckosam typ av grupparbete, det är 

konjunktiva uppgifter. Det bygger på allas gemensamma bidrag, gruppens arbete kan inte blir 

färdigt förrän alla har löst uppgiften.  

 
En faktor som kan göra att lärare väljer bort grupparbete som arbetsform är svårigheter att 

hantera grupprocesser. Det uppstår alltid dynamik när individer skall arbeta tillsammans, det 

är viktigt och en naturlig del av mänsklig samvaro, men det kan naturligtvis gå överstyr. Här 

blir lärarens uppgift att sätta samman gruppen viktig (Långström & Viklund 2007). 

 
Granström (2003) redovisar att andelen grupparbete av den totala lektionstiden har minskat 

från 1960-talet fram till nu, precis som helklassundervisning. Han vill också betona att  

andelen aldrig varit särskilt hög. Motiven till varför lärare ändock väljer att genomföra 

grupparbeten är enligt Långström & Viklund (2007) att kunskapsuppbyggnaden blir bättre 

och större i grupp och att gruppen är en viktig del av socialiseringsprocessen. 

Lärarrollen  

Hensvold (2006) menar att grupparbete ställer stora krav på läraren och att det förekommer 

sällan i svenska skolor. Hon menar vidare att det krävs att läraren ger tydliga instruktioner och 

syften med arbetet samt att det finns klara tidsramar och en tydlig struktur (Granström 2003). 

Lärarna saknar metoder för grupparbetets praktiska tillämpning menar Inger Gröning (1996). 

Hon menar vidare att de behöver kunskap om hantering av grupprocesser och om 

arbetsmaterial som kan stimulera till samverkan. Att grupparbete är krävande för läraren lyfts 

fram av Långström & Viklund (2007), de skriver 
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…få arbetssätt är så fysiskt och psykiskt krävande för läraren som ett väl förberett, utvecklande och 

utvecklat grupparbete!  ( Långström & Viklund s 209) 

 
Författarna nämner olika roller som man som lärare kan få ta på sig i samband med 

grupparbete, det kan vara samtalspartner, bedömare, tröstare, idéspruta, handledare, bollplank, 

bromsare, datorfixare, berömmare och kritiker. 

 
 Viktiga uppgifter för läraren i den modell för grupparbetet som Elisabeth Cohen kallar 

Complex instruction, blir att träna eleverna för samarbete, delegera sin lärarauktoritet till 

eleverna, observera, analysera, styra grupprocesser, stimulera till självständigt tänkande och 

tillhandahålla lämpliga uppgifter (Gröning 1996). 

3.3 Individuellt arbete 

Framväxt och olika former  

Individuellt arbete som arbetsform har funnits sedan grundskolans bildande men kan inte 

förstås och beskrivas på ett sätt. Individuellt arbete benämns också med många olika begrepp. 

I det här avsnittet vill vi försöka ge en bild av hur några forskare definierar individuellt arbete, 

både hur de benämner det och hur de beskriver tillämpningen.  

 
I avsnitt 2 beskrev vi hur individualisering har tagit sig uttryck. Individuellt arbete kan 

relateras till den beskrivningen, strävan att individualisera undervisningen. Individuellt arbete 

har också sedan 1970-talet fram till idag tagit allt större plats i undervisningen. Granström 

(2003) redovisar statistik som visar att under 1960-talet så var andelen individuellt arbete av 

den totala lektionstiden 22% och under 2000-talet så är andelen uppe i 41%.  

 
Hur har då individuellt arbete skiftat i form och betydelse?  

Under grundskolans första decennier, 1960-talet fram till slutet av 1970-talet, så var 

individuellt arbete något som ingick i den traditionella undervisningen (se avsnitt 

klassundervisning). Det innebär att lektioner varvas med lärarens genomgångar och elevernas 

egna arbete, s.k. enskilt arbete. Läraren har bestämt vad eleven ska arbeta med och när. 

Läroboken eller annat upptryckt gemensamt material används. Precis som klassundervisning 

har den här formen av enskilt arbete utsatts för kritik. Kritiken handlade om att elever 

behövde träna sin självständighet och att s.k. ”fylleriövningar” inte stödde en önskan om 

individualisering av undervisningen. Det uppstod ofta tävlan mellan elever då de arbetade 

med samma uppgifter samtidigt. Individuellt arbete i formen eget arbete växte då fram 

(Granström 2003). 
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Vad eget arbete är och innehåller finns ingen bestämd definition av. Variationen från klass till 

klass är stor och handlar om graden av elevens inflytande över vad som ska göras, när det ska 

göras och hur det ska göras, d.v.s. innehåll, tidsperioden och arbetsmetoder/material. Det 

vanliga är att elever har inflytande över när, i vilken ordning de ska göra uppgifter, men att 

läraren har definierat vad  eleven ska göra, d.v.s. vilka punkter eleven ska skriva in i sin 

planeringsdagbok eller sitt arbetsschema.  Det kan dock variera om uppgifterna är 

gemensamma för hela klassen, en sorts gemensam veckoplanering, eller om uppgifterna är 

specifika för varje elev. Det kan också variera om eget arbete används ämnesövergripande 

eller om, vilket också är det vanliga, eget arbete används inom ämnena matematik och 

svenska.  Även omfattningen av eget arbete skiljer sig åt, det kan vara allt från en timme per 

vecka till stora delar av veckans lektioner (Österlind 2005). Med eget arbete sker en 

förskjutning, mer eller mindre, av ansvar för skolarbetet från läraren till eleven (Eva Österlind 

1998). 

 
Granström (2003) lyfter också fram formen beting utifrån en definition av Carlgren (1994). 

Det är när läraren bestämt att en viss uppgift ska genomföras före en bestämd tidpunkt, men 

eleven får själv avgöra när men också var uppgiften görs. Hemuppgifter och s.k. långläxor är 

ett sorts beting.  

 
Vi vill också föra in en form som Dahlin m.fl. (2002) benämner som gemensamt eget arbete.  

Det kännetecknas av en för alla gemensam uppgift som introduceras i helklass och som 

eleverna sedan var för sig arbetar med individuellt för att sedan samlas ihop igen i, antingen 

först i grupper och sedan helklass eller helklass direkt, för diskussion och reflektion. Vi kan 

jämföra den med Granströms (2003) definition av enskilt arbete med skillnaden att Dahlin 

poängterar vikten av en gemensam start på arbetet och framförallt en gemensam samling och 

diskussion. 

Motiv för individuellt arbete 

Framväxten av och motiven för individuellt arbete kan förstås bl.a. mot bakgrund av en kritik 

mot helklassundervisning och svårigheterna att individualisera. Det är svårt att nå alla barn 

och det är svårt att hitta en nivå i genomgångar så att alla kan hänga med (Carlgren 1994). 

Helena Moreau & Steve Wretman (2003) hänvisar till en studie av Naeslund där han 

beskriver lärarens dilemma med att alla elever ska ”hänga med” vid traditionell 

helklassundervisning. Antingen bantar läraren stoffet eller så prutas det på kvaliteten eller så 
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”kör läraren över” de svagaste. Han framställer det som ett vanmaktsläge ofrånkomligt i all 

kollektiv pedagogik.  

 
Österlind (1998) har intervjuat elever och lärare om eget arbete i sin avhandling. Hon kan visa 

på både motiv för men också svårigheter med eget arbete. Några motiv för eget arbete är bl.a. 

att tävlandet, i bemärkelsen att ligga först, mellan elever minskar när alla inte arbetar med 

samma sak, att lärartid frigörs så att svaga kan få mer hjälp samt att elever inte behöver vänta 

in läraren om de ”kör fast” utan de kan gå vidare till annan uppgift. Vinterek (2006) 

kommenterar Österlinds uttalande med att när elever väljer bort sådant som de inte klarar i 

väntan på hjälp så blir det viktigt att ge akt på kvaliteten i det eleverna väljer och gör.  

 
Att eleverna tränas i att ta ansvar och disponera sin tid, framkommer också i Österlinds (1998) 

avhandling. Granström (2003) menar att det egna arbetet förbereder elever för vuxenlivet och 

utvecklar förmågan att göra egna val som är ett krav i vårt samhälle. Kerstin Bergqvist (2007) 

lyfter fram resultat från en egen studie av eget arbete i skolår 1-3. Lärarna i studien menar att 

den egna planeringen bidrar till att eleverna utvecklar kompetenser som handlar om att lära 

sig ta ansvar, hitta och välja information, använda tiden väl, kontrollera och utvärdera sig 

själva. Hon vill också föra fram att tidig träning i att definiera egna mål och styra sin 

planering utvecklar en kritisk och analytisk attityd hos eleverna. Lärande, menar hon, 

förutsätter att man är kapabel att begrunda sitt arbete och förbättra det.  Elevernas ökade 

ansvar för sitt lärande har diskuterats av flera andra forskare, både som fördel men också som 

nackdel. Tomas Kroksmark (2003) tar upp ansvarsfrågan som ett dilemma för de barn som 

inte har tillräckligt stark självdisciplin för att klara arbetsformer som inte är strukturerade och 

lärarledda. Bergqvist (2005) ser i sin studie om eget arbete att kategoriseringar av eleverna 

framträder. Lärare som hon intervjuar pratar om elever som duktiga, framgångsrika och 

mindre duktiga och omogna i relation till om de klarar av att hantera sin egen planering. Det 

handlar också om eleverna klarar eller inte klarar att ”sköta sitt” i ett klassrum där rörligheten 

blivit större.  

 
Österlind (1998) menar också att disciplinproblemen blir färre om elever arbetar med eget 

arbete. Hon refererar till Emmer som menar att utrymmet för bråk inte blir så stort då eleverna 

hela tiden hålls sysselsatta med sitt. Ett samordnat motstånd mot läraren minimeras om 

eleverna arbetar för sig själva, ”…åskådarna är skingrade och upptagna var och en med sitt” 

(Österlind 1998 s 132). En mer fysisk aspekt av skolans arbetsmiljö diskuteras av Granström 

(2007). Han menar att ljudnivån blir lägre om läraren väljer eget arbete. Vinterek (2006) 
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däremot lyfter fram att ljudnivåer i klassrummen kan bli högre i den här arbetsformen i 

synnerhet om eleverna också får välja var de vill sitta och arbeta.  

 
Andra nackdelar och svårigheter som Österlind (1998) tar upp är att eget arbete inte ger någon 

anledning till samarbete mellan eleverna utan det måste i så fall aktivt uppmuntras och styras 

från lärarens sida. En annan nackdel är egocentrering och fokus på individ och prestationer.  

 
Carlgren (1994) diskuterar om elevernas egna planering och jakten på att hinna med ”så 

många sidor som möjligt” kan motverka lärande som handlar om fördjupad förståelse för 

något och inte bara faktakunskaper. Att fördjupa sin förståelse kan innebära att t.o.m. gå bakåt 

i boken. 

Lärarens roll 

Scherp (2003) beskriver att lärararbetet har förskjutits från att vara tankeföreskrivande och 

kunskapsförmedlande, till att bli mer tankeutmanande och kunskapshandledande. Naeslund 

(2003) har följande belysande citat om lärarrollens förändring ; 

”From a sage (vis man) on the stage to a guide at the side” (Naeslund 2003 s 27) 

Naeslund (2005) har genomfört en studie om hur elev- och lärarrollen förändras i olika 

arbetsformer, bl.a. arbetsformer av typen eget arbete. Han diskuterar svårigheter för lärare att 

vara just tankeutmanande och handledande den största delen av tiden. Han visar också att 

fördelning av tiden mellan elevgrupper är olika. De svaga eleverna och de duktiga eleverna 

får mest tid. Mellangruppen får minst tid.  Han för också in rollen som ”lots”. Att lotsa är att 

”lägga svaren i munnen på eleven”. Det uppstår ofta i trängda lägen när många elever vill ha 

lärarens hjälp. Vi kan jämföra det med hur Carlgren (1994) definierar en traditionell 

undervisningssituation då eleverna är sysselsatta med enskilt arbete, läraren ”springer” från 

den ena till den andra. Naeslund (2005) diskuterar lärarens svårigheter att hinna med, och 

också värdet av, att individuellt handleda varje elev och han vill föra in ett nytt rollbegrepp. 

Han kallar det för kunskapsfostrare. I den rollen är lärarens huvuduppgift att ge lärstöd.  I den 

rollen växlar läraren mellan att stödja en enskild elev till att göra en elevs uppgift till en fråga 

för hela klassen. Det blir ett växlande mellan individuellt arbete och kollektivt samtal. 

Naeslund ser framförallt att det här sättet att arbeta ökar undervisningens kvalitet. Läraren och 

kollektivet (klassen) höjer nivån och den ensamma eleven fastnar inte i det han kallar för 

”själlös faktafixering”. Han ser vidare att läraren tenderar att hamna i en serviceposition när 

eleverna arbetar med eget arbete, svara på enkla frågor, hämta material osv. 
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Pedersen (2007) lyfter fram att när begreppet ”handledande lärarroll” förekommer så 

förknippas det ofta med att läraren ska hålla sig i bakgrunden och som han uttrycker det ”att 

läraren abdikerar”. Han menar att det kanske råder en osäkerhet hos lärare kring vad det är att 

vara handledare. Vi kan relatera till Skolverket (2009) som uttalar att elever lämnas åt sig 

själva. De skriver att läraren ska vara aktiv, pådrivande och ge elever mer lärarstöd.  

 
Dahlin m.fl. (2002) vill lyfta fram läraren som kompositör. En kompositör som i taktfast rytm 

driver lektioner framåt i olika moment, med olika inslag såsom körläsning, självständigt 

arbete, återkoppling i samlad klass osv. De ser med andra ord en fara i att hela lektioner 

fastnar i en arbetsform. De skriver: 

Jag har vid flera tillfällen på besök i dagens skolor upplevt elevers sega arbetspass av 

självständigt arbete, utan  början och utan slut. Arbetspasset börjar ungefär med: ”Ni vet alla vad 

ni ska göra. Det är bara att sätta igång!”. När man tittar efter lite närmare ser man att så inte 

riktigt är fallet. En del elever driver omkring för länge, utan att hitta något att ta sig för ( Dahlin 

m.fl. s 92) 
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4. Metod 
Vi har använt oss av kvalitativa forskningsmetoder i vår studie med motivet att vi vill få en 

djupare förståelse för hur lärare väljer och motiverar sina val av arbetsformer i sin 

undervisning. Pål Repstad ( 2007) uttrycker att en egenskap hos kvalitativa metoder är att 

nyansrikedomen kan fångas av aktörers verklighetsuppfattningar, motiv och tänkesätt. Det är 

precis det vi har varit ute efter för att kunna besvara vårt syfte med studien. Vår primära 

kvalitativa forskningsmetod är intervjuer med lärare men för att få en förberedelse inför 

intervjuerna har vi följt med lärarens klass under en skoldag.   

4.1 Urval och kontakt 

Vår urvalsgrupp är sex lärare för skolår 3-5. Vi kontaktade lärarna på olika sätt, antingen 

genom personliga besök på skolan eller e-post. Tanken från början var att de sex lärarna 

skulle vara jämnt fördelade på 3 skolor och att lärarna inte skulle var bekanta för oss båda. Vi 

eftersträvade också att lärarna skulle ha olika många år i läraryrket utifrån att den forskning vi 

tog del av tog upp att det har skett en förskjutning i arbetsformer från klassundervisning till 

individuellt arbete. Vi kunde dock inte åstadkomma detta fullt ut. Utav de sex tillfrågade 

lärarna avböjde två lärare. Vi fick då söka oss till ännu en skola så det blev fyra skolor totalt, 

istället för tre. På två skolor har vi två lärare på vardera och på de två andra har vi en lärare på 

respektive skola. Vi hade tre lärarkontakter var vilket innebar att lärarna alltid var obekant för 

en av oss. När det gäller ålder och år i yrket så har vi en bra spridning. En lärare med ett års 

yrkeserfarenhet, två lärare med 8-13 års yrkeserfarenhet och tre lärare med 27-35 år 

erfarenhet.  

 
Vi hade bestämt oss att gå ut till lärare i de tidiga skolåren eftersom det är den åldersgruppen 

som vi själva blir behöriga lärare för. Att vi valde skolår 3-5 beror på att vi bedömde att 

variationen av arbetsformer är större i de skolåren än om vi valt att gå till lärare för 

förskoleklass upp till år 2. En annan urvalsaspekt är att skolår 3-5 är föremål för såväl 

nationella prov som skriftliga omdömen. Vi var nyfikna på att se om det kan ha någon 

betydelse för hur läraren väljer arbetsform. 

4.2 Observationerna 

Som en förberedelse inför våra intervjuer var vi med i klassen under en dag. Vi presenterade 

oss för klassen och förklarade att vi skulle finnas där under dagen men att vi inte skulle delta i 

arbetet utan vara deltagande observatörer. Annika Eliasson (2009) definierar deltagande 
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observatör som att vara närvarande i miljön men att koncentrationen ligger vid att göra 

observationer och dokumentera. Den deltagande observatören har alltså ingen uppgift men 

kan agera om hon eller han behöver få fram uppgifter som kan förklara iakttagelser. Det 

stämmer bra med vårt förhållningssätt. Vi hade inget observationsschema utan vi gjorde 

anteckningar med vårt syfte i bakhuvudet. Vi fokuserade oss på att titta på och uppleva vad 

som hände i klassrummet. Det uppstod spontana situationer under lektionerna då läraren 

visade både dokument av värde för vår undersökning. Det var framförallt dokument för 

planering av elevernas individuella arbete, t.ex. arbetsscheman. 

 
Anledningen till att vi ville finnas med i klassen under en dag var att vi skulle få en bild av 

klassrumslivet innan vi gjorde våra intervjuer. Vi trodde att det skulle underlätta för oss om vi 

hade en viss förförståelse, vilket det också gjorde.  I vår definition av arbetsformer ingår 

också att studera själva arbetssättet, såsom exempelvis föreläsande, forskande, frågande. Då 

det handlar mycket om förhållningssättet och dialogen i klassrummet så anser vi att 

observationer är ett bra sätt att fånga sådana processer. Repstad (2007) nämner det som att 

forskaren genom observation får direkt tillträde till socialt samspel.   

 
I samband med skrivandet av vår diskussion har vi främst tagit med analysen av 

lärarintervjuerna men vi har också vävt in det vi sett och upplevt från skoldagarna. 

Observationerna från skoldagarna kom att bli mer betydelsefulla för resultatanalysen än vad 

vi från början antog. Genom att finnas med under skoldagen fick vi information om 

arbetssättet i klassrummet. Arbetssätt tillsammans med form, såsom klass, grupp o.s.v. är vår 

definition av arbetsform. Våra anteckningar från observationerna har vi valt att inte redovisa i 

sin helhet men vi har använt oss av det när vi har tolkat lärarnas svar i intervjuerna.  

4.3 Intervjuerna 

Intervjutyp och frågorna 

Intervjuerna var med  Eliassons (2009) definition halvstrukturerade. Vi använde oss av en 

intervjuguide (bilaga 1) med frågor som vi arbetat fram och strukturerat efter våra 

frågeställningar i studien. Intervjuguiden består av både huvudfrågor och följdfrågor.  

 
Vi var noggranna med att täcka in alla frågor i samtliga intervjuer och vi ställde följdfrågor i 

två situationer. Den ena var när läraren själv stannade lite extra vid någon fråga, vi lät då 

läraren tala lite längre och djupare. Vi bedömde det som viktigt och relevant utifrån vårt syfte 

som är att undersöka hur läraren tänker om sina val. Den andra situationen var när vi inte 
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förstod lärarens svar. De följdfrågor vi använde var både förberedda följdfrågor, och när 

behov uppstod, även oförberedda följdfrågor. Vår erfarenhet är att det var bra att ha några 

följdfrågor formulerade. Att arbeta fram dem hjälpte oss att verkligen förstå vad vi ville fråga 

om och de hjälpte oss också att få ett flyt i intervjuerna.  

 

Genomförande 

Observationerna var en bra förberedelse för intervjuerna utifrån flera aspekter. En var att både 

läraren och vi kunde relatera till händelser under skoldagen. En annan var att vi lärde känna 

varandra lite grann och intervjusituationen blev trivsam och avslappnad. Ytterligare en aspekt 

som vi reflekterat över är att det läraren sa vid intervjuerna tyckte vi att vi hade sett under den 

skoldag vi varit med på, det fanns en överensstämmelse.   

 
Intervjuerna tog ca 35-50 minuter att genomföra. Fyra av sex intervjuer genomfördes efter 

skoldagens slut. De två andra intervjuerna genomfördes i två omgångar, en stund under  

skoldagen då eleverna var på andra aktiviteter och en avslutande stund efter skoldagen. Vi 

bedömer inte att det gjorde att kvaliteten på intervjun blev påverkad. I samtliga fall utom ett 

kunde vi genomföra intervjuerna på en ostörd plats (Repstad 2007). En lärare hade inte 

möjlighet att gå ifrån eftermiddagens fritidsverksamhet så vi genomförde intervjun i samma 

rum som fritids. Läraren fick avbryta intervjun för två telefonsamtal men vår bedömning är att 

det ändå gick relativt snabbt att komma tillbaka till intervjun.  

 
Lärarna fick inte ta del av intervjuguiden innan intervjun. I samband med att läraren 

tillfrågades om denne ville ingå i vår studie så informerade vi om studiens syfte och 

frågeområden. Alla intervjuer inleddes på samma sätt. Vi informerade på nytt om studiens 

syfte och om att de inspelade ljudfilerna kommer att raderas för att inte kunna användas för 

annat syfte samt att läraren kommer att avidentifieras med namn, skola och stad i studien 

(Vetenskapsrådet 2003). Vi genomförde intervjuerna tillsammans då vi bedömde att de skulle 

underlätta vårt analysarbete. Inför varje intervju bestämde vi vem som skulle ansvara för vilka 

frågor. Vi hade också bestämt att båda kunde ställa följdfrågor när behov uppstod.  Varje 

frågeområde i intervjun inleddes med en kort introduktion för att läraren skulle få en chans att 

förstå hur vi definierat begrepp, framförallt hur vi definierar begreppet ”arbetsform”.  

Vi har använt oss av ljudinspelningar vid våra intervjuer. Vi har transkriberat stora delar av 

intervjuerna ordagrant. Vi har valt att utelämna småprat, i inledningen och mellan 

intervjufrågorna, samt eventuella sidospår som inte är relevanta för våra frågeställningar.  
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Undersökningens tillförlitligheten och giltighet  

Tillförlitligheten i en studie kallas för reliabilitet. Det innebär att studien ska kunna upprepas 

och samma resultat ska kunna erhållas. För att få en så hög tillförlitlighet som möjligt har vi 

varit noggranna med att definiera centrala begrepp, framförallt begreppet ”arbetsform”. Vi 

definierade begreppet arbetsform noga under intervjuerna och vi definierar och redovisar 

begreppets innebörd i studien. I studien redovisar vi frågor som vi har ställt till alla lärare. Vi 

var noggranna med att täcka in alla frågor och vi har noga beskrivit urvalet av lärare. Vi 

genomförde intervjuerna på samma sätt i samtliga fall. Då vi var två vid varje intervju hade vi 

en plan för vem som ansvarade för vilka frågor (Eliasson 2009) Nils Gilje & Harald Grimen 

(2006) diskuterar om forskaren lyckas fånga ”sanna beteenden” eller om den intervjuade 

konstruerar sitt beteende för att det ska passa. Vi bedömer att våra observationer i klasserna i 

alla fall har minskat risken för att läraren inte var sann i sina intervjusvar.   

 
När det gäller validiteten, studiens giltighet, så relaterar vi till Repstads (2007) två frågor: 

Finns det någon överensstämmelse mellan forskningsfrågorna och den information man 

använder sig av för att dra slutsatser och kan den empiriska delen av undersökningen belysa 

den frågeställning som man vill ha klarhet i? Vi anser att vi kan svara ja på frågorna. Vi anser 

att vi har frågat och studerat en relevant målgrupp utifrån vårt syfte och frågeställningarna, 

d.v.s. lärarna. Det faktum att vi inte såg något behov av att ändra, ta bort eller komplettera 

några frågor mellan våra intervjuer gör att vi kan påstå att vår intervjuguide fungerade bra för 

syftet, vilket är en validitetsfaktor enligt Eliasson (2009). 

4.4 Analys 

Underlag för vår diskussion och våra slutsatser är främst det inspelade materialet från 

intervjuerna men också våra noteringar från observationer i klasserna. När vi analyserade 

intervjumaterialet började vi med att identifiera svaren på våra intervjufrågor, vi bildade oss 

också en uppfattning om respektive lärare för att sedan börja se gemensamma drag, unika svar 

osv. I analysen har vi varit noggranna med att kontrollera att vi återger citat korrekt, vi har 

frekvent gått tillbaka till ljudfilerna. 

 
När det gäller möjligheten att dra generella slutsatser av vår undersökning är vi medvetna om 

att detta inte är möjligt utifrån det begränsade material vi har men vi har fått insikter i hur 

några lärare reflekterar om och väljer arbetsformer (Repstad 2007).  
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5. Resultat 
Vi har observerat och intervjuat sex lärare som arbetar med skolår 3-5. I detta avsnitt 

presenterar vi vilka arbetsformer lärarna väljer, vilka motiv de har och vilka faktorer som styr 

valen. Vi presenterar också lärarnas reflektioner om sin lärarroll. 

5.1 Lärarpresentationer 

Lärare A arbetar som lärare i skolår 5 och har varit verksam i 31 år. Hon tog över klassen från 

annan lärare för ca ett år sedan. Klassen består av 20 elever. 

 

Lärare B arbetar som lärare i skolår 4 och hon har varit verksam i 35 år varav 34 på samma 

skola. Klassen har hon haft sedan år 1. I klassen finns 20 elever. 

 

Lärare C arbetar som lärare i skolår 3. Hon har varit verksam i 13 år och klassen har hon haft 

sedan skolår 1. I klassen finns 18 barn. 

 

Lärare D är lärare i en klass i skolår 3. Hon har varit verksam lärare i sedan våren 2009. Den 

aktuella klassen tog hon över hösten 2009. I klassen går 17 elever. 

 

Lärare E arbetar som lärare i skolår 4. Hon har varit behörig lärare i 8 år men arbetat som 

vikarie i ca fem år innan dess. Hon har haft den aktuella klassen sedan skolår 1. I klassen går 

21 elever. 

 
Lärare F arbetar som lärare i skolår 3 och har varit behörig lärare i fyra år. Innan dess 

arbetade hon som fritidspedagog och resurslärare sedan 1982. Den aktuella klassen har hon 

haft sedan våren 2009.  I klassen går 23 elever. 

 

Vi har strukturerat följande avsnitt efter studiens frågeställningar.  

5.2 Vilka arbetsformer väljer läraren i sin undervisning och hur motiveras 
valen?  

Klassundervisning 

Samtliga lärare väljer att arbeta med klassundervisning men under olika former och utifrån 

olika motiv.  Gemensamt för alla är att alla lektionsmoment introduceras i samlad klass. 

Samtliga lärare utom en, lärare D, framför att motivet är att alla elever får en gemensam bas, 

en sorts introduktion. De menar att de som lärare kan lära eleverna något. 
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Jag vill ha som en baskurs först, att det här gör vi alla tillsammans först så får de lite hum, vi 

pratar runt och sedan kanske man får välja på olika områden, då säger barnen kanske ”att nu vill 

jag eller jag och min kompis fördjupa oss inom det här och gå vidare (Lärare A). 

 
Min förhoppning är att de ska ge dem en sorts tankesätt hur man kan angripa en text för att så 

småningom göra det här mer gruppvis, parvis eller till och med enskilt. Det här är en sorts 

introduktion, jag hoppas att det ska bli så (hon syftar på tankesättet) men jag vet inte vi får se 

(Lärare C). 

 
Förr då var det mycket individ, individ och grupp, ja det var fult att man som lärare skulle leda 

och introducera, jag har ju strategier, skulle jag inte få visa dem för barnet, då är jag ju en dålig 

lärare. Att låta ungarna leta och leta, det är ju att uppfinna hjulet på nytt och nytt igen (Lärare C). 

 
Lärare B säger att hon föreläser en del när hon har helklass. Under vår observation så såg vi 

att hon också använde helklasstiden till att kontrollera elevernas faktakunskaper inom ett visst 

område genom att ställa frågor. Lärare E är tydlig med att hon vill ha så lite lärarledd 

undervisning som möjligt i helklass, hon uttrycker det som att hon inte vill stå och mala och 

mala. Men när hon ändå har lärarlett så betonar hon att motivet är att eleverna ska lära sig att 

lyssna aktivt. 

De kan lära av mig och då är de väldigt uppmärksamma eftersom det är så få tillfällen (som har 

”föreläsning) då gäller det att kunna hålla koncentrationen och lyssna aktivt…Jag tycker inte 

man ska förkasta att stå och prata för man måste klara av att lyssna, det hamnar i det som vuxen, 

det är en förberedelse för livet (Lärare E). 

Lärare D ger oftast bara instruktioner inför elevens egna kommande arbete, hon betonar med 

andra ord inte vikten av att ge en gemensam bas.  

 
Fyra av sex lärare betonar att klasstid används för gemensamma samtal. 

Vi har mycket diskussioner, vi pratar tillsammans mycket och vi läser faktiskt högt tillsammans 

också ganska ofta och pratar om texter (Lärare A). 

 
För barnen är det bra och viktigt att prata mycket tillsammans av flera skäl, dels är det en 

socialisationsprocess, man är tvungen att argumentera och diskutera och gnöla runt och vänta på 

sin tur. Sen är det viktigt att få höra andra sätt att tänka ”jaha, hon gör så men jag har ju mitt 

sätt”, det är en inlärningsform också (Lärare C). 

 
Jag har högt i tak i det här klassrummet och det är något man har reagerat på och man kan lätt 

uppfatta barnen som ganska mycket på men så länge man är trevlig i sitt sätt att säga saker så 

tycker jag de ska få göra det. Man kan inte ”ssch nu ska ni jobba med det här” man kan fånga det 

lite grann och sen får man gå vidare (Lärare E) 
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Framförallt en lärare, lärare F, säger att hon arbetar mycket med värderingar och 

konflikthantering i den samlade klassen. När hon tog över klassen så tyckte hon att det var 

rörigt och att eleverna hade svårt att koncentrera sig. Lärare D, uttrycker att hon också har en 

väldigt rörig och strulig klass, men hon väljer inte att hantera det i samlad klass utan styr in 

eleverna ganska snabbt mot att de ska arbeta individuellt. Grupprocesserna är så starka, säger 

hon. 

 
Två av lärarna, C och E, betonar att samtal i helklass är viktiga för elevens språkutveckling 

bl.a. utifrån att de har många barn med annat modersmål än svenska. 

 

Lärare C har möjlighet att arbeta i halvklass vid fyra tillfällen per vecka. Hon använder den 

tiden till genomgångar och mycket prat och diskussioner för få höra hur barnen tänker och var 

de befinner sig i sitt resonemang. 

Vi har jobbat mycket med pratmatte nu i höst, det känns viktigt med tanke på de nationella 

proven och då har jag gjort det så enkelt för mig att jag helt enkelt haft färdiga matteproblem och 

då har vi resonerat utifrån dem, hur man kan tänka, om det är några speciella ord som man kan 

få ledtrådar ifrån (Lärare C).  

 
Lärare A säger att hon vill ha mycket gemensamt. Hon tycker att det är ett roligt sätt att jobba 

och hon skulle tycka det var tråkigt om de alltid satt och jobbade var och en. 

 
Sammanfattningsvis ser vi att samtliga lärare väljer klassundervisning med skiftande motiv. 

De motiv som anges handlar om: ge alla en gemensam bas, elever får visa strategier för 

varandra, kontrollera kunskaper, elever lär sig lyssna, gemensamma samtal för bl.a 

språkutveckling, hantering av värderingar och konflikter, roligt arbetssätt. 

Grupp- och pararbete 

En majoritet av lärarna, fem av sex, uttrycker att de inte använder så mycket grupparbete i 

organiserad form. Motiven för valet är primärt att det är svårorganiserat. 

Jag har inte så mycket grupparbeten min erfarenhet är att det finns alltid någon som inte gör 

något och någon kanske bara sitter och ritar… det svåra är att få alla att engagera sig (Lärare B). 

 
Det svåraste är nog att jobba i grupp och det är det kanske för oss vuxna också, några är aktiva, 

några sitter och hänger och någon som är ledare och några som skriver av (Lärare A).  

 
Lärare E säger att hon använder grupparbete väldigt frekvent, t.ex. när de ska fördjupa sig i 

vissa områden. Hon har en metod som innebär att eleverna ingår i en expertgrupp och i en 
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hemgrupp. I expertgruppen blir eleverna experter, med hjälp av varandra på ett delområde. 

Sen går de till sin hemgrupp och redovisar för varandra. Alla får på så vis en uppgift och kan 

inte ”smita undan”, de stärks i expertgruppen. Hon menar vidare eleverna lär sig att visa 

hänsyn när de får arbeta i grupp.  

 
Däremot finns det lärare som säger att de uppmuntrar och stödjer att grupp som arbetsform 

uppstår mer spontant från eleverna själv, exempelvis att de naturligt samlas runt en uppgift 

som en elev håller på med. 

Jag har lite svårt för det där att ”idag barn ska vi jobba i grupp” och då blir det hysteriskt med 

gruppindelningar, det blir på något vis naturligt att man samlas runt någonting och då har man ju 

faktiskt fått träna på att samarbeta och hitta lösningar tillsammans (Lärare C). 

 

Lärare E säger att grupp- och pararbeten gör det möjligt för henne att ha enskilda samtal med 

elever. Grupperna får arbeta med enklare uppgifter och kan hjälpa varandra. 

 
En majoritet av lärarna använder sig av pararbete. Några uppmuntrar pararbete med ett 

samlärandemotiv, att barnen faktiskt kan lära av varandra, medan andra säger att ”visst får de 

hjälpa varandra, men bara de gör det med små bokstäver”. 

Ett exempel på samlärande och utnyttjande av elevers expertkunskap är 

De är experter och har koll på olika saker, multiplikation till exempel, där har jag sju stycken 

som är suveräna, de kan alla tabellerna och de hjälper de andra med tabellträning… då försöker 

jag titta på de sju som kan och lyssna på hur de förklarar och då får jag syn på deras tänkande 

(Lärare E) 

 

Pararbete uppmuntras av två lärare, lärare C och E, när eleverna jobbar med eget arbete. 

Lärare A tar upp att hon ofta använder sig av pararbete när hon har engelska och inom SO – 

och NO-teman. 

 
Sammanfattningsvis ser vi att motiven för grupp- och pararbete är: att eleverna lär av 

varandra, att enskilda samtal kan hållas under tiden. 

Individuellt arbete 

Samtliga lärare använder sig av individuellt arbete men de benämner det på olika sätt och det 

styrs och används på olika sätt.  

 
När det gäller benämningen så använder de olika begrepp. Lärare A benämner det som fri 

planering och egen planering. Lärare B benämner det som eget arbete. Lärare C och E 
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benämner det som arbetsschema. Lärare D och F benämner det inte så tydligt med ett 

begrepp. Lärare D säger så här:  

Det blir mycket så att de sitter själva och arbetar, de vet vad de ska göra och så gör de det… jag 

får skriva på tavlan liksom, väldigt strukturerat 1 gör det här 2 gör det (Lärare D). 

Lärare F säger: 

Jag har mina genomgångar på tavlan och sen går de ut och jobbar och sitter på sina platser…vi 

har ju ”jobbartid” som vi brukar säga (Lärare F). 

 

Fyra av lärarna, lärare A, B, D och F, använder sig av elevernas planeringsdagböcker både för 

att skriva upp vad som ska göras men också för att utvärdera arbetet. De två andra lärarna har 

arbetsscheman. Flera av lärarna lyfter fram att dagböckerna och arbetsscheman gör att de kan 

se och följa varje enskilt barn, de menar att de får ”grepp om” och kan gå in och finjustera 

planering för varje barn.  En av lärarna menar att hon genom dagboken får möjlighet att prata 

med varje barn om hur de bäst lär. Det framställs med andra ord som motiv. En lärare, lärare 

F, lyfter fram att det individuella arbetet ger henne en möjlighet att ge enskilda elever särskilt 

stöd, hon lämnar då klassrummet och arbetar enskilt med ett barn. Det är möjligt tack vare att 

de är två lärare vid två tillfällen i veckan.   

 
För lärarna är planeringstiden mer eller mindre fast. Fyra av lärarna har veckoplanering, en 

eller två veckor. Lärare C och E, har inga bestämda tidsramar, de markerar när eleven startar 

och avslutar arbetet. 

Start och mål finns… det kan ju se så himla olika ut, det beror på vad man jobbar med, i 

svenskan t.ex. kanske det tar lång tid att skriva en berättelse och fnula fram och tillbaka och då 

måste de få en chans att göra det, alltså kan de inte kryssa så många rutor i arbetsschemat…men 

man måste ju se om det är barn som tenderar att inte få något ur händerna (Lärare C) 

 
Endast en av lärarna, lärare B, vill att eleverna skriver upp hur många sidor de planerar att 

hinna med under perioden. Lärare F har mer muntlig talat om för barnen vad hon förväntar sig 

att de ska hinna med: 

Mål för veckan… då skriver kanske någon ”matte”, men det är ju inget mål i sig, ett mål i sig det 

kanske då… om jag säger så här 2 sidor matte under tre tillfällen i veckan då är det ju 6 sidor i 

veckan, då jobbar man bra (Lärare F). 

 
Eleverna till samtliga lärare har inflytande över i vilken ordning de väljer att arbeta med 
uppgifter i den egna planeringen. 
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För att bestämma vad det individuella arbetet ska innehålla så gör lärarna på lite olika sätt. En 

majoritet av lärarna bestämmer fullt ut vad eleverna ska arbeta med, vad som ska stå i 

planeringen. Några lärare pratar om att de försöker göra planeringen i dialog med eleverna.  

Planeringen gör jag tillsammans med barnet, vad är det du behöver jobba mer med, vad behöver 

du träna på och så lägger vi in det i planeringen (Lärare B) 

 
Barnen och jag har inventerat vad det är man kan göra i t.ex. matematik och även i svenska och 

så har jag satt upp de rubrikerna på tavlan och så har man fått välja vad man vill ha på sitt 

arbetsschema, men sen har de visat det för mig och fått det godkänt och ibland har jag fått gå in 

och ändrat med olika motiveringar och det accepterar barnen. Jag har haft ett krav på 

matteschemat, det är att matteboken ska finnas med på åtminstone två rutor (Lärare C). 

 

En majoritet av lärarna utgår från läroböcker, i synnerhet matteboken, i den egna planeringen. 

Eleverna till lärare C och E har inte bara läroboken utan flera arbetsmetoder och material i sitt 

arbetsschema. 

 

Två av lärarna, lärarna B och F, poängterar att det individuella arbetet är ett sätt att jobba 

tydligt med målen. En av lärarna beskriver att hon jobbar mycket fokuserat på de nationella 

målen inför det nationella provet.  

Nationella proven i vår, ja då är det så att jag har piskan på mig uppifrån, då ska barnen kunna 

de fyra räknesätten och jag har flera barn som inte kommer göra det…jag är väldigt 

målfokuserad, i svenska och matte speciellt…så det blir mycket det här att man ”grillar dem lite 

grann vad”…(Lärare F). 

 
Flera av lärarna menar att det är viktigt att elever får träna på att ta ansvar för sitt skolarbete. 

Några uttrycker att barnen är för små och inte riktigt klarar av att ta ansvaret helt själva.  

…för det är ju så här, att det är väldigt, väldigt många som inte vet riktigt ”vad är det jag ska 

sikta på?”. Jag har några duktiga och skärpta, både flickor och pojkar, som har börjat fatta det 

här ”jaha, det är det här jag behöver träna på” …medan andra bara sitter och ”leker” (Lärare B). 

 
Det finns alltid några duktiga i en klass som klarar vilket arbetssätt som helst, alltid fixar det, 

men det finns många, många som tyvärr varken är mogna eller har kapacitet att tänka så. Man 

kan ju bara titta i en högskoleklass, gymnasiet, hur bra är folk på att planera?, det är inte så lätt 

när man är 10 år att se framåt ”vad behöver jag?”. Jag tror att de behöver ganska mycket 

ledning, det är så lätt att det blir lekstuga i stället och då slösar vi bort massor med tid (Lärare A) 

 
En lärare menar att hennes elever inte självständigt går vidare till nästa uppgift under det 

individuella arbetet 
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Står man hos den ena så börjar de andra vandra omkring så man får ju vara med hela tiden. Det 

är många som inte fixar att gå vidare, hela tiden måste jag guida (Lärare D). 

En annan lärare har motsatt upplevelse, hon säger 

Jag tycker de är bra på att ha ansvar för sin inlärning, de har en arbetsvilja… den egna 

planeringen, det är något som barnen önskat, de måste få chansen att göra det (Lärare C) 

Hon säger också att övning (vår tolkning ”färdighetsträning”) är ett av motiven till eget arbete 

 
Hur mycket tid som används för individuellt arbete är väldigt varierande. Två av lärarna, 

lärarna A och B, har mycket medvetet krympt tiden för individuellt arbete. Båda lärarnas 

motiv är att eleverna inte klarade av det och den ena läraren lyfter också fram att hon 

upplevde att det var jätterörigt i klassen när hon tog över den. Lärare C har individuellt arbete 

när det passar utifrån veckans övriga aktiviteter. Hon upplever också att hon skulle inte hinna 

med om hon skulle ha mer tid för individuellt arbete, ”barnen behöver så mycket stöd” säger 

hon. Lärare E har en ambition att ha lite individuellt arbete varje dag men hon lyfter fram att 

det krävs att de är två lärare i klassen för att det ska fungera, barnen behöver så pass mycket 

hjälp.  För de två övriga lärarna, lärare D och F, ägnas en större andel av veckan åt 

individuellt arbete. 

 
Lärare C och E betonar att individuellt arbete inte ska innebära att eleven sitter själv och 

arbetar, de uppmuntrar aktivt att elever ska arbeta tillsammans. Övriga lärare menar att 

eleverna får hjälpa varandra men inte hela tiden och att de inte får störa varandra.  Lärare D 

säger att hon inte har fått till stånd något samarbete mellan sina elever men har ambitionen att 

det ska bli så.   

 
Sammanfattningsvis kan vi se att motiven för individuellt arbete är: träning i ansvar, egen 

övning/färdighetsträning, tydligt arbete med nationella mål, uppföljning av varje elev 

underlättas. 

5.3 Vilka faktorer och betingelser kan påverka val av arbetsformer? 

Flera lärare lyfter fram att barn av idag är ”rastlösa”, ”röriga”, ”svårt att fokusera sig” och de 

lärare som arbetat länge som lärare tycker sig kunna se en förändring. En lärare uttrycker: 

…barn i det här området har förändrats, det är ett område där man kanske inte har så många 

vuxna förebilder, man har föräldrar som inte får plats i samhället och ett utanförskap som man 

kan diskutera i det oändliga…förut kanske man lättare kunde gå in och ”hålla lektioner och mer 

vara lärare” men nu handlar det mycket om det sociala också (Lärare E). 
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Flera lärare talar också om ”svaga” barn men de ser olika konsekvenser av det för sina val av 

arbetsformer. En lärare väljer att arbeta enskilt med det ”svaga barnet”. Två andra lärare som 

också säger att de har svaga barn vill istället att ”det svaga barnet” i hög uträckning arbetar 

tillsammans med andra barn, med andra ord mycket par- och grupparbete. Den första läraren 

väljer att begränsa arbetssätten, mycket sker genom arbete i läromedel. De två andra har fler 

och varierade arbetssätt, t.ex. spel, laborationer osv. 

 
En lärare lyfter fram det som ett dilemma med ”svaga barn” utifrån att hon tycker det är 

viktigt att eleverna blir klara samtidigt med uppgifter. Hon säger också att eleverna ofta 

arbetar med samma uppgifter samtidigt. 

Ja, nu när de satt och skulle skriva den där texten, den ena killen hann bara skriva två rader och 

om han skulle skriva klart så skulle det ta två timmar, då är det bättre att han får klippa in bilden 

och färglägga och den färdiga texten så de blir klara samtidigt (Lärare D). 

 

Flera lärare säger att förändringen med mer betoning på uppföljning, dokumentation, 

nationella proven, IUP tar mycket tid och en lärare säger att hon mycket medvetet styr och 

formar sin undervisning med siktet inställt på vårens nationella prov.  

5.4 Lärarrollen 

I det här avsnittet redovisar vi hur lärarna tänker om och beskriver sin lärarroll i anslutning till 

de arbetsformer de väljer. Vi redovisar dem var för sig. 

 

Lärare A ser sig som ledare, tydlig ledare, och att hon är trygg. Hon vill vara konsekvent och 

inte ändra hit och dit. Hon vill även se sig som undervisare.  

Det låter lite fult med ordet undervisa, ja det gör det, det finns ju inte riktigt i tidens skola, man 

pratar inte så mycket om det…jag är stolt över at undervisa och det är därför jag är lärare, det är 

det faktiskt, men för den skull så handlar det inte om att jag bara står där framme och predikar 

från åtta till två… det är viktigt att vi samtalar, de har mycket att berätta 

 

Lärare B ser sig som handledare, mentor. Hon säger att hon är rak och ärlig mot barnen och 

att hon kan upplevas som auktoritär. Hon säger att hon föreläser ibland. Hon säger att hon 

tillhör den gamla stammen 

…Vad är då den gamla stammen? Jag är inte rädd att ha en stor barngrupp själv, jag vet vad jag 

kan, jag vet att jag kräver ganska mycket av mina elever, jag kräver engagemang utifrån just det 

barnets nivå… 
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Lärare C uttrycker att hon brukar tänka på sig själv som tränare. Hon säger vidare att hon 

också ibland är morsa, föreläsare och ibland mer i bakgrunden.  

Man är ju olika, jag är inte samma, jag är ju läraren förstås, men ungefär som sådana där ”TP 

tårtbitar”, man har liksom många tårtbitar, man har olika roller i sin lärarroll 

Stabilitet och trygghet är andra delar som hon tar upp i anslutning till sin lärarroll. 

 
Lärare D säger att hon måste guida hela tiden, guida utifrån att hon hela tiden måste ”mana 

på” och hålla ordning. Hon upplever sin lärarroll som rörig och hänvisar till att hon inte haft 

klassen så länge. Hon är inte nöjd med hur hon förhåller sig, att det blir mycket fokus på 

ordningshållare. 

 
Lärare E ser sig som handledare, den som håller i ramarna. Hon leder diskussioner i 

gemensamma samtal. Hon säger att hon reflekterar mycket över talutrymmet när hon tänker 

på sin lärarroll. 

Jag ska inte ha det mesta talutrymmet under en dag och då kan jag vissa dagar reflektera när jag 

märker att jag är hes ”har jag talat för mycket idag?” 

Hon använder sig av mycket grupp- och pararbete och ser då att hon i sin lärarroll måste vara 

fullständigt närvarande. Hon ser sig även som morsa, polis och ibland förmedlare. 

Komplexiteten i lärarrollen är otrolig, men jag försöker ha med mig är att de ska bli dugliga 

samhällsmedborgare, de ska ha en rätt att ta del av samhället och det tänker jag mycket på, vad 

behöver jag då ge dem? 

 
Lärare F ser sig som drivande, stöttande och tydlig. Hon återkommer till behovet av ordning 

och reda och att det hela tiden förs framåt.  

5.5 Bilder från skoldagarna 

I vår definition av arbetsform ingår både form, såsom klass, grupp, par och individuellt arbete, 

men också arbetssättet, såsom föreläsande, forskande, frågande. Det handlar lite om klimatet 

och kulturen i undervisningen. Under våra dagar i klasserna ville vi få en förförståelse inför 

intervjuerna. Vi förde en del anteckningar och vi vill ge några bilder från de olika klasserna. 

Vi vill betona att det är våra intryck från en dag i klasserna. 

 
När vi kom in i Lärare A´s klassrum var stämningen bland eleverna nervös och förväntansfull. 

Eleverna skulle delta i Vi i femman uttagning genom en TV-sändning. Tekniken strulade och 

läraren förhöll sig väldigt lugn och systematisk i den här situationen. Hon valde att läsa högt 

för barnen medan de väntade på att få börja. Vi beskriver den här situationen då vi tycker att 

den präglar det vi såg resten av dagen. Den här läraren gav ett lugnt intryck och förmedlade 
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arbetsro till barnen.  Vi uppfattade det som att hon står stadigt och har kontroll över det som 

händer och sker i klassrummet.  Under de lektioner vi deltar i kan vi se att eleverna både tar 

mycket plats men också inbjuds att samtala och fråga mycket.   

 
Vi skulle vilja beskriva dagen i Lärare B´s klassrum som effektiv och strukturerad. 

Uppgifterna den aktuella dagen var ganska givna, flertalet var gemensamma enskilda 

uppgifter. Läraren gav ett lugnt intryck och verkade mycket systematisk. Uppgifterna på 

lektionerna den här dagen var sådana att eleverna arbetade mest enskilt och interaktionen 

mellan läraren och eleverna handlade mycket om att läraren frågade och eleverna svarade.  

 
I Lärare C´s klassrum såg vi för första gången en samlingsmatta. Under dagen så var barnen 

vid flera tillfällen samlade på mattan. Eleverna frågade mycket, bl.a. om ord, när läraren hade 

högläsning. De gav varandra svar utifrån lärarens uppmuntran. Det var en utredande 

stämning, eleverna förklarade mycket för varandra. Det ska tilläggas att det under 

eftermiddagen var halvklass, d.v.s. bara åtta elever, alla hade då möjlighet att komma till tals.  

Läraren gav ett lugnt intryck, hon inbjöd och skyndade inte på utan lät det gå som det gick. 

Hon sa flera gånger ”det är spännande att höra hur ni tänker”. 

 
I Lärare D´s klassrum satt eleverna under hela skoldagen vid sina bänkar. Möbleringen var 

ensamsittning och det var stora avstånd mellan varje bänkrad.  Vår upplevelse är att läraren 

fick kämpa för att få tystnad och arbetsro. Uppgifterna under lektionerna som vi var med på 

var i huvudsak enskilda med samma uppgifter. Det uppstod en del konflikter mellan eleverna 

och läraren fick både avstyra dessa samtidigt som hon ”jagade” från den ena eleven till den 

andra. Den aktuella dagen förekom inga gemensamma samtal. 

 
 I Lärare E´s var elevernas rörelse påtaglig. Rörelsen var som vi såg den var målinriktad då de 

samarbetade i olika konstellationer, korta samarbeten såsom frågor till varandra men också 

längre samarbete i en uppgift. Läraren rörde sig också i klassrummet och hon hade korta, 

tydliga introduktioner. Liksom i lärare C´s klassrum var det en utredande stämning, läraren 

använde eleverna för att ge varandra svar.  

 
Lärare F´s elever arbetade med veckans planering när vi kom in. Läraren gav ett lugnt intryck 

och fokuserad. Hon talade med oss under skoldagen om att hon jobbat mycket med arbetsron i 

och att fokuset var inriktat på vårens nationella prov. Även det här klassrummet, liksom lärare 

E´s klassrum, präglades av mycket rörelse men den rörelsen var mer att eleverna gick och 
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hämtade material och ”stannade till på vägen” hos sina klasskamrater. En av längre 

lektionerna, i religion, hölls av en annan lärare. Eleverna samlades på mattan och hon läste 

högt och samtalets karaktär var lite mer fråga-svar.  

 

6. Diskussion 
Vår upplevelse är att vi gick in i den här studien med några frågeställningar men vi går ur den 

med desto fler och komplexare. I vår studie har vi fyra frågeställningar och vi vill inleda vår 

diskussion med att återkoppla till dessa för att sedan avsluta med andra reflektioner utifrån vår 

studie.  

 
Vilka arbetsformer väljer lärare i sin undervisning?  

Både när vi studerade litteraturen om arbetsformer och när vi lyssnade på lärarnas svar så blev 

det tydligt för oss att det inte är enkelt att beskriva arbetsformer, det är mångfacetterat och 

mångtydigt. I litteraturen kunde vi dock urskilja vissa grova kategoriseringar såsom 

klassundervisning, grupp- och pararbete och individuellt arbete. Dessa kategoriseringar såg vi 

också i lärarnas svar även om de beskrev det med andra ord.  

 
Lärarna i vår studie säger att de försöker variera sina arbetsformer, mer eller mindre. Några 

lärare säger tydligt att målet är att försöka få med alla arbetsformer varje dag, de vill ha en 

balans utifrån att barnen lär på olika sätt. Dahlin m.fl. (2002) beskriver skoldagens innehåll 

som en böljande rytm med omväxling av arbetsformer för att alla ska få utrymme.  

 
När det gäller klassundervisning så kan vi se att alla de former som den forskning vi tagit del 

av förekommer. Det intressanta i vår studie, givetvis med bakgrund att det är ett fåtal lärare 

som medverkat, är att helklasstid i ganska stor utsträckning används till det Granström (2003) 

kallar för kollektiva samtal. Han menar att tiden för det kollektiva samtalet däremot är 

begränsad. Motiven för de kollektiva samtalen är enligt flera av våra intervjuade lärare 

lärande och framförallt samlärande, men också socialisation. Detta dubbla motiv anser vi 

ryms inom Tomas Englunds (2007) definition av det deliberativa samtalet.  Han menar att 

detta både rymmer lärande och omdömesbildning. Vi kan se att det blir en kombination av det 

Granström (2003) kallar för demokratisk fostran och Pramlings (2000) samlärande.  

Vi har också exempel på lärare som säger att de ”föreläser, förmedlar och kontrollerar 

faktakunskaper”. Vi har med andra ord sett kortare inslag av katederundervisning. Det kortare 

inslaget av katederundervisning kan enligt oss ses som en del av den traditionella 
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undervisningsformen som Carlgren (1994) beskriver. I den bemärkelsen att läraren 

introducerar och berättar om ett område följt av att eleverna får arbeta enskilt med samma 

uppgift.  Det såg vi exempel på hos fyra av sex lärare. 

 
Grupparbete som arbetsform menar flera forskare att det förekommer i väldigt liten 

utsträckning med motivet att det är svårstyrt och svårorganiserat. I den forskning vi tagit del 

av beskrivs grupparbete endast som organiserat grupparbete. Vi har dock flera lärare som 

lyfter fram att grupparbete också kan vara något som uppstår spontant av eleverna själva i 

stunden. Detta är något som flera lärare uppmuntrar. Däremot ser vi i enlighet med 

forskningen att det organiserade grupparbetet förekommer i liten utsträckning, nästan inte alls. 

En lärare är dock ett undantag. Hon har det Gröning (1996) pratar om, ”metoder för 

grupparbetets praktiska tillämpning”. Det är i form av hem- och expertgrupper som kan vara 

ett exempel på cooperative learning som Pramling m.fl. (2000) beskriver.   

Pararbete förekommer i flera klasser men vi ser två olika förhållningssätt till det. Antingen 

uppmuntrar läraren aktivt att eleverna ska samarbete eller också säger de att eleverna får 

samarbeta men bara de gör det tyst och inte jämt. 

 
Samtliga lärare säger att de har individuellt arbete som arbetsform. Liksom forskningen 

påpekar så har lärarna olika benämningar på individuellt arbete men framförallt har det 

individuella arbetet olika syften och olika mycket tyngd i förhållande till andra arbetsformer. 

Men har då lärarna enskilt arbete eller har de eget arbete? Eller både och?  Vi kan konstatera 

att både litteraturen och lärarna är vaga kring vad det ena eller andra är, gränserna mellan dem 

känns hårfin. Om vi utgår från litteraturens definition av enskilt arbete som ”samma uppgifter, 

samtidigt efter kort genomgång av läraren” så kunde vi i våra observationer se att fyra av sex 

lärare hade sådana lektioner just den dagen vi var där. I dessa fall arbetade eleverna enskilt 

med stenciler med övningar. Går vi sedan till litteraturens definition av eget arbete så handlar 

det om olika mycket inflytande för eleven att bestämma vad, när och hur. Vad  - innehållet, 

när – inom vilka tidsramar och i vilken ordning,  hur – med vilka arbetsmetoder, material, 

arbeta själv eller tillsammans. I vår studie ser vi en variation. En majoritet av lärarna har 

bestämt vad eleverna ska arbeta med i det egna arbetet. Ingen lärare lämnar detta ansvar fullt 

ut till eleverna. Eleverna till samtliga lärare får bestämma i vilken ordning de ska göra 

uppgifter. Den största skillnaden mellan lärarna ligger i hur det egna arbetet bedrivs. För en 

majoritet av lärarna verkar eget arbete vara detsamma som att ”sitta själv och arbeta med de 
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får fråga varandra men inte hela tiden”. Två lärare poängterar det motsatta, de säger ”vi 

uppmuntrar att elever ska arbeta tillsammans med varandra i det egna arbetet”.  

 
När det gäller i vilken omfattning lärarna väljer individuellt arbete i förhållande till andra 

arbetsformer så visar forskningen, bl.a. Granström (2003), att det ökat i andel av den totala 

lektionstiden. För två av lärarna ser vi den motsatta utvecklingen, lärare A och B, har mycket 

medvetet krympt tiden för individuellt arbete i formen eget arbete. Lärare C och E, använder 

eget arbete när det passar i förhållande till andra mer grupp eller klassövningar. Det är ingen 

uttalad krympning men väl en prioritering av andra arbetsformer. Lärare D och F är de två 

lärare som har mycket individuellt arbete, både enskilt arbete och eget arbete. Granströms 

(2003) statistik avser grundskolan och det väcker en fråga. Det framgår inte i hans 

statistikredovisning vilken åldersgrupp som avses, endast grundskolan nämns. Det vore 

intressant att veta om det är barn i de tidiga eller de senare skolåren som mätningen grundar 

sig på. Vår fråga grundar sig bl.a. i att några av våra lärare så tydligt och medvetet krympt 

tiden för det individuella arbetet därför att de tycker att eleverna är ”för små” och inte 

”mogna” för det ansvaret. 

 
Vår andra och tredje frågeställning i studien är: Hur motiverar lärare sin val av 

arbetsformer? Vilka faktorer och betingelser kan påverka val av arbetsformer? 

Carlgren & Marton (2001) skriver att lärarens förverkligande av skolans uppdrag formas 

mellan å ena sidan intentioner och ambitionerna och å andra sidan de faktiska betingelserna 

för arbetet. Vi finner det intressant att se att våra lärare motiverar sina val av arbetsformer 

antingen med att de vill åstadkomma något och/eller att deras val beror på olika faktorer och 

betingelser. Alltså motiv för något eller motiv på grund av något. Enligt Carlgren & Marton 

(2001) kan läraren vara mer eller mindre ”offer” för rådande omständigheter.  

I följande diskussion om motiv, faktorer och betingelser sorterar vi dem i några områden som 

vi har funnit. 

 
Socialisation och ordning  

Flera av våra lärare talar om att de lägger ned mycket tid på socialisering, d.v.s. att barnen lär 

sig lyssna på varandra, visar hänsyn och annat som är viktigt för att kunna vara i en grupp. 

Några talar om att de har röriga och struliga elever och att gruppen är svårhanterlig. Det är 

dock intressant att se att de hanterar detta på olika sätt och till synes på det sätt som 

litteraturen tar upp. Vi har en kategori lärare som väljer att hantera och ta tag i den röriga 

situationen genom att verkligen använda sig av mycket helklasstid, vi kan relatera till 
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Granströms (2003) kollektiva samtal. Sen har vi en lärare som vi tycker visar på en 

uppgivenhet inför den röriga situationen i sin klass. Hon väljer det som Österlind (1998) 

diskuterar, nämligen att låta eleverna arbeta individuellt i stor omfattning, då avstyrs 

kollektiva negativa gruppbildningar mot läraren, hon skriver ”åskådarna är skingrade och 

upptagna var och en med sitt” (Österlind 1998 s 132). 

 
Lärarnas fokus på socialisation väcker funderingar hos oss. Vi skrev om tidsandan i avsnitt 2 

och vi funderar på om barn av idag är mer oroliga än förr och i så fall varför? Samhället av 

idag benämns som individorienterat. Elever i skolan förväntas också ta ett stort ansvar för sitt 

lärande. Kanske får det en negativ konsekvens i form av en omfattande jag-fixering? Kan det 

betyda att vi som lärare kommer att behöva arbeta mer med kollektiva arbetsformer med 

mycket samtal? Våra lärare signalerade tydligt det och menar att de försöker hitta en balans 

mellan olika arbetsformer. Vi kan också se en balansdiskussion hos lärarna mellan att hantera 

sociala frågor och arbeta med kunskapsmålen. Detta för oss in på nästa område. 

 
Gemensam bas, målfokusering och uppföljning  

En majoritet av lärarna framför att motiv för klassundervisning är att eleverna får en 

gemensam bas av faktakunskaper som de sedan kan använda i det fortsatta enskilda eller egna 

arbetet. Flera lärare för fram att elevernas individuella arbete i formen eget arbete gör att de 

kan fokusera på nationella målen, de bestämmer i stor uträckning vad eleven ska ha med i sin 

planering. I och med att det egna arbetet utvärderas regelbundet framför några lärare att de 

”får syn på sina elever”, de kan följa eleverna.   

 
Elevens ansvar, svaga barn 

En majoritet av lärarna ser att individuellt arbete i formen eget arbete är ett bra sätt att träna 

ansvar vilket också flera forskare skriver om. Flera av lärarna tar dock upp svårigheter 

förknippade med elevernas ansvar och kategoriseringar, såsom Bergqvist (2005) påpekar, 

förekommer, ”de är för små, inte mogna, har inte kapacitet” är några uttalanden. En 

konsekvens är att individuellt arbete både styrs och leds mer av läraren och en annan att 

omfattningen av det individuella arbetet i form av eget arbete har blivit mindre.  

 
När lärarna beskriver motiv för och hinder för arbetsformerna så lyfts dilemman med ”svaga” 

elever fram och utifrån det ser vi flera aspekter som är intressanta att reflektera kring. En är 

det som Österlind (1998) tar upp, att lärartid frigörs om individuellt arbete i form av eget 

arbete används och att läraren får mer tid att stödja svaga elever. Kanske är detta avhängigt 
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hur många svaga elever som finns i en klass? Två av våra lärare, C och E, menar att de inte 

kan använda sig av så mycket individuellt arbete på grund av att de ofta arbetar själva i 

klassen. En annan aspekt är det som Moreu & Wretman (2003) tar upp, att den kollektiva 

pedagogikens dilemma är att läraren bantar på stoffet eller prutar på kvaliteten. Vi ser 

exempel på det under en av våra observationsdagar och läraren kommenterar det också i 

intervjun. Den läraren säger att hon i stor utsträckning väljer det forskningen benämner som 

enskilt arbete, d.v.s. att alla elever arbetar med samma sak samtidigt. Vi funderar kring vad 

det innebär för elevens lärande om arbetsformerna är begränsade? Skolverket (2009) menar 

att individanpassning betyder att en mångfald av arbetsmetoder tillämpas och vi menar att det 

är synnerligen viktigt för elever som inte når målen.  

 

Gemensamt lärande 

Vi har två lärare, lärare C och E, som enligt oss mycket medvetet praktiserar ett 

sociokulturellt förhållningssätt. De väljer i hög utsträckning kollektiva arbetsformer, såsom 

samlad klass och grupp- och pararbete. De betonar, i överensstämmelse med Naeslund (2005), 

Dahlin m.fl. (2002) och Pramling m.fl. (2000), att barn skapar mening, förståelse och 

utvecklas som individer genom att samarbeta i grupp. De här två lärarna säger att de har 

klasser där det finns ett stort behov av att arbeta med språkutveckling och en majoritet av 

deras elever har annan etnisk bakgrund. Etnisk bakgrund är en faktor som ofta ingår i 

socioekonomisk bakgrund (Skolverket 2009). Om Carlgren & Marton (2001) menar att låg 

socioekonomisk bakgrund är lika med stökig klass och att det då inte passar med öppna 

arbetsformer så kan vi hos dessa lärare se att detta inte stämmer.  Samtalen med de två lärarna 

visar att annan etnisk bakgrund snarare motiverar öppna arbetsformer än begränsar dem. 

Skolverket (2009) belyser att studier har visat att lärares förväntningar på elever med annat 

modersmål kan vara lägre än förväntningarna på svenska elever. De tar upp den diskussionen 

i anslutning till att segregering är en faktor som påverkar skolans resultat.    

 
I anslutning till motiv som gemensamt lärande vill vi också lyfta fram en lärare som motiverar 

att hon har så mycket samlad klassundervisning med att det är roligt. Den aspekten har vi inte 

sett så mycket i den litteratur vi tagit del av, men Arfwedsson (2003) lyfter fram studier som 

visar att även elever tycker det är roligt med klassundervisning. Han hänvisar till Meyer som 

uttrycker:   

Ty när undervisningen handhas av engagerade och prestationsstarka lärare, när många röster får 

höras, när den förlöper på en hög intellektuell nivå, när eleverna lär sig mycket, då har både 

lärare och elever roligt (Arfwedsson 2003 s 137). 
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Detta citat för oss in på vår fjärde frågeställning i studien: hur kan lärarrollen beskrivas och 

gestalta sig mot bakgrund av lärarens val av arbetsformer? 

När vi bestämde oss för att undersöka även denna frågeställning så gjorde vi det med stöd 

utifrån att flera studier även tar upp lärarrollen när arbetsformer och framförallt förändringar 

av arbetsformer diskuteras. Den litteratur vi använt oss av beskriver lärarrollen med 

metaforer. Metaforer som skiftar med arbetsformerna och är mångtydiga. Detta märkte vi 

också när vi ställde frågan till lärarna i vår studie om lärarrollen i anslutning till deras val av 

arbetsform och det intressanta är att flera beskriver sin roll med metaforer. Då en majoritet av 

våra lärare beskriver att de försöker ha så varierade arbetsformer som möjligt så varierar även 

deras lärarroll.  

 
Vi vill diskutera metaforen handledare lite djupare. Vi ser att alla lärare tar upp den rollen 

men med olika benämningar. Några säger att de är handledare, någon säger tränare, någon 

mentor, någon stöttare. Flera lärare säger också att ett kollektivt samtal i klassrummet är 

viktigt för att elever sinsemellan ska utbyta tankar och erfarenheter för kunskapsuppbyggnad. 

Vi kan t.ex. se lärarna C och E, som säger att de helt enkelt inte hinner med stödja alla elever 

om de skulle arbete mycket med eget arbete utifrån att så många behöver så mycket stöd, de 

väljer båda mycket medvetet klass, grupp- och pararbete. Vi tycker oss alltså se att flera lärare 

söker kombinera handledning och kollektivt samtal och vi vill relatera till Naeslunds (2005) 

rollmetafor ”kunskapsfostraren”. Vi tolkar den som att den bidrar till en tidseffektiv 

undervisning med hög kvalitet, där eleverna ”drar nytta” av varandra. Vi vill också till 

Naeslunds beskrivning lägga till att det här arbetssättet bidrar till den sociala träning, 

socialisationen, som flera av våra lärare tar upp. Utifrån detta funderar vi på om rollen som 

kunskapsfostrare blir viktig att utveckla för framtidens lärare utifrån att det ser ut som det gör 

i dagens och framtidens skola? Alltså stora barngrupper, stor spännvidd i elevernas 

kunskapsbas, olika och ofta stora behov av socialisation och fortsatt stor tyngd vid 

individuellt eget arbete.   

Avslutande reflektioner 

Vi vill avsluta med några tankar, reflektioner och nya frågor som väckts under vår studie.  

 
En första reflektion är att det är intressant att nyare forskning kritiskt diskuterar arbetsformer i 

undervisningen och i det även lärarens roll och förhållningssätt. Vi syftar främst på rapporten 

från Skolverket (2009) om vad som kan påverka resultaten i grundskolan.  
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Precis som vi skrev inledningsvis så är det svårt, kanske rent av omöjligt, att beskriva 

arbetsformer på ett precist sätt, variationerna är otaliga från ett sammanhang till ett annat. 

Arfwedsson (2005) skriver att undervisningsmetoder alltid är inneslutna i en specifik, och för 

den enskilda skolan unik, institutionaliserad ram. Carlgren (1994) för ett liknande resonemang 

då hon säger att ”Att beskriva undervisning som klassundervisning eller eget arbetet är 

naturligtvis en grov förenkling som bortser från variationen inom respektive form” (Ingrid 

Carlgren 1994 s 13). Skolans styrning har ändrats från att både tala om vad undervisningen 

ska innehålla och även hur den ska bedrivas, till att endast tala om vad som ska uppnås. Då 

blir det enligt oss naturligt att arbetsformerna varierar väldigt mycket, det finns inte en person 

som gör exakt likadant som en annan person. Vi undrar om det någonsin varit möjligt att 

beskriva arbetsformer i undervisningen? eller har det alltid varit mångfacetterat? I den här 

studien har vi inte närmare granskat förslag till nya läroplaner och kursplaner men vad vi vet 

är det inte så sannolikt att framtidens läroplaner kommer att föreskriva hur undervisning ska 

bedrivas. Det skulle ju då stå i motsats till ambitioner att förtydliga individualisering som 

individanpassning, d.v.s. att en mångfald av arbetsformer bör användas. Däremot kan vi nog 

anta att det redan befintliga fokuset på vad och mätning av resultat kommer att preciseras och 

intensifieras. Vi vill dock lyfta fram att vi tror att det är viktigt att varje lärare reflekterar över 

vad han eller hon vill åstadkomma och i det är tydlig med vad de menar när de säger att de 

väljer en viss arbetsform. Granström (2007) avslutar sin studie med att skriva att läraren 

behöver reda ut för vem eller för vilka syften en arbetsform väljs. Det är professionellt 

ledarskap, skriver han.   

 
En annan fråga som väckts hos oss under studiens gång är om de mer kollektiva 

arbetsformerna kommer att ”vinna mark”? Granström (2003) redovisar statistik som visar att 

klassundervisning och grupparbete minskat sedan 1960-talet fram till nu och att individuellt 

arbete har ökat under motsvarande period. Statistik för 2000-talet visar på en jämvikt mellan 

klassundervisning och individuellt arbete (44% resp 41%) men att tendensen är att det 

individuella arbetet kommer att fortsätta öka. Vinterek (2006) avslutar sin forskningsrapport 

om individualisering med att det sociokulturella perspektivet på lärande dominerar litteratur 

och forskning inom det pedagogiska vetenskapsfältet. Vi kan se den dominansen i den 

litteratur vi studerat under vår lärarutbildning, även om vi också fått en förståelse för vad 

andra pedagogiska teorier står för. Vi undrar om arbetsformen individuellt arbete i form av 

eget arbete kommer att plana ut? Och om omfattningen av klassundervisning, kanske även 
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grupp- och pararbete, kommer att öka? i alla fall i formerna kollektiva samtal och 

samlärande? Vinterek (2006) menar att det ideologiska motståndet mot det har minskat.   

 
Vår upplevelse är att en majoritet av våra lärare tror på de arbetsformer de väljer. I våra 

urvalskriterier för studien så eftersträvade vi en spridning avseende lärarnas år i yrket. Vi fann 

det intressant att möta lärare som varit lärare under olika många år och som också har en bas 

och skolning i olika tiders synsätt på lärande. Vi har tre lärare som har en mycket lång 

lärarerfarenhet, skolade i en tid då klassundervisning var en dominerande arbetsform. De har 

mellan 27 och 35 år i yrket. Samtliga säger att de styr elevernas egna arbete i hög grad. Två av 

lärarna har också minskat tiden för individuellt eget arbete och vill betona även 

klassundervisningen. Det är viktigt att se att de har provat men ”backat” till mer 

klassundervisning. Vi har sedan två lärare, som har 8 respektive 13 års lärarerfarenhet, och de 

betonar värdet av att använda sig av samtliga arbetsformer men betonar ett lärande som i hög 

grad sker ska ske i samverkan. De är skolade i en brytningstid mellan den kognitivistiska 

synen på lärande och den sociokulturella synen på lärande. Vi har också en lärare som är 

nyutbildad, med ett års erfarenhet. Hon menar dock att hon inte har lyckats få till de 

arbetsformer som hon vill, bl.a. mer samverkan mellan eleverna, och relaterar till att 

situationen och klassen är rörig. Vi vill betona att vi har ett alldeles för litet underlag för att 

kunna dra några slutsatser kring vilken betydelse år i yrket och i vilken tid de är utbildade kan 

ha någon betydelse men vi vill ändå lyfta fram det som en intressant fråga att kanske forska 

vidare kring. 

 
När det gäller andra nya forskningsfrågor så tycker vi att det vore intressant att genomföra en 

studie om och i så fall hur lärarens val av arbetsformer påverkas av faktorerna segregering och 

differentiering som Skolverket (2009) tar upp. I vår studie har vi endast berört detta ytligt då 

några av våra lärare talade om barn med annat modersmål och de som de benämnde som 

”svaga” barn.  Ett annat studieområde vore att titta på klassundervisning, i de alla skepnader 

som finns, men ur ett elevperspektiv. När vi studerat litteratur så har vi endast stött på studier 

om eget arbete ur ett elevperspektiv.  

7. Slutord 
Vi vill börja med att skriva att vi är väldigt glada över att vi valde att skriva om arbetsformer. 

Vår lärarutbildning har givit oss en bra grund inför vårt kommande yrke som lärare och fokus 

på de didaktiska vad- och varför frågorna känns riktigt utifrån att det är i dessa frågor som vi 

måste ta vår utgångspunkt för hur-frågan. Med den här studien så upplever vi att vi fått en 
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helhet. Det intressanta är att vi inledningsvis inte trodde att det skulle vara så mångtydigt när 

arbetsformer ska beskrivas. Utifrån att frågorna om motiv, faktorer och betingelser blev så 

intressanta för att förstå vad läraren lägger in när de säger sig arbeta med en arbetsform så har 

vi verkligen fått en insikt i att det krävs att vi som lärare verkligen har ett fokus på vad och 

varför när vi gör våra didaktiska val.  

 
Vi vill lyfta en självkritisk aspekt om vår fjärde frågeställning i studien, den om lärarrollens 

beskrivning och gestaltning. Den frågan är inte så omfattande belyst då de övriga frågorna 

blev så komplexa och omfattande. Vi anser dock viktigt att frågan om lärarrollen är relevant 

då vi ser att det finns ett tydligt samband mellan arbetsform och lärarroll, men i en större 

studie skulle vi ha behandlat den frågan på ett mer omfattande och djupare sätt.  

 

Vi vill också resa några självkritiska aspekter när det gäller vår metod. Den ena är våra 

urvalskriterier. Kanske skulle studien ha gagnats av att vi även gjort urval utifrån elevgrupp, 

exempelvis elever med olika socioekonomisk bakgrund. Den andra aspekten är 

dokumentation av våra observationer. Hade vi förstått att observationerna skulle få den 

betydelse de fick så hade vi fört mer systematisk dokumentation av skoldagarna. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
 

1. Berätta lite om din bakgrund som lärare. Vad har du för utbildning och hur länge har 
du arbetat som lärare?  

 
2. Hur skulle du beskriva din klass? 

(vi tänker på bl.a klasstorlek, könsfördelning, barn m annat modersmål, barn i behov 
av särskilt stöd, annat) 

 
3. Arbetar du ensam i klassen eller är ni fler pedagoger? 

 
4. Den här dagen som vi följt med dig och din klass… skulle du säga att det har varit en 

ganska vanlig/typisk dag? 
 
Frågor om arbetsformer 
Vi inleder det här ”frågeavsnittet” med att beskriva syftet vad vi avser med arbetsformer. 

 
5. Om du tänker på en vanlig vecka i din klass… vilken/ vilka arbetsformer förekommer? 

Följdfrågor: 

Kan du beskriva dem lite närmare?  
Hur tar de sig uttryck? 
Hur skulle du vilja beskriva arbetssättet inom de olika arbetsformerna 

 
6. Om flera arbetsformer tillämpas… Hur ser balansen ut mellan de olika 

arbetsformerna? 
 

7. Varför väljer du den ena eller andra arbetsformen? 
Följdfråga 
Kan du förklara vad som styr dina val för den ena eller andra arbetsformen? 
Vad är drivkraften för den ena eller andra arbetsformen? 
Vad tänker du att du vill uppnå med den ena el arbetsformen? 

 
8. Finns det andra faktorer/betingelser som styr dina val av arbetsformer? I så fall vilka? 

(vi tänker ex på sociala faktorer/betingelser, organisatoriska, ekonomiska, fysiska 

miljön) 
 
Lärarrollen 
 

9. Vi skulle vilja att du beskriver dig själv som lärare… 
 
Vilka egenskaper o förhållningssätt ser du att just du har,  
Varierar din roll med de olika arbetsformer du väljer, i så fall hur? 

Kan du se att din roll har förändrats under din tid som lärare, i så fall hur? 

 

 


