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Abstract 

 

 

This study will examine students and teachers perceptions of different didactic 

practices. Through interviews and surveys, I will find out how they experience different 

teaching methods and whether they feel that the methods lead to learning or not. I will 

contrast students and teachers perceptions with theory that is relevant to the subject. 

The didactic practices will be summarized by Granström's division into full-class 

teaching, group work and individual work.  

 

The study shows discrepancies between theories on the subject, students experiences 

and teachers experiences of which teaching method leads to learning.  

At the end, I predict a different way of working with group work in order to create 

learning within the working method that is favored by theory but rejected by students. 

To some extent, I propose a development of full-class teaching and examination 

methods. 

 

 

Nyckelord: didaktik, pedagogik, undervisningssätt, didaktisk praktik   
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Om den mänskliga naturen inte vore låg, utan genomgående hedersvärd, skulle vi i varje 

diskussion inte ha något annat mål än att upptäcka sanningen; vi skulle inte bry oss det minsta 

om huruvida den visade vara sig till fördel för åsikten som vi till en början uttryckte, eller för vår 

motståndares åsikt. (Didau 2017) 

Schopenhauer.  
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1 Inledning 

Det berättas att Sokrates gick omkring på Atens gator och ägnade sig åt den så kallade 

Sokratiska dialogen. Genom samtal mellan läraren och eleven väcker läraren till liv den 

kunskap som redan finns hos eleven. (Säljö 2015) 2500 år senare har vi fortfarande inget 

tydligt svar på om Sokrates didaktiska förehavanden var rimliga eller inte. Denna 

uppsats problematik handlar om vilka undervisningssätt som är bäst lämpat för elevers 

lärande. Jag kommer att belysa denna problematik genom att jämföra och kontrastera 

hur olika didaktiska praktiker förespråkas inom relevant teori i ämnet samt hur det 

upplevs hos elever och hos lärare.  

 

Skoldebatten är levande i samtiden och sjunkande skolresultat relativt till andra OECD-

länder i PISA-undersökningar verkar som bensin på brasan.1 Vad är lärarens roll och 

hur ska undervisningen gå till är centrala frågor. Vid 1994 års läroplan förändrades 

skolan i grunden då eleven istället för att lära sig fakta ska utveckla förmågor. Den 

förmodat gamla pedagogiken sammanfattat med (det något nedvärderande) ordet 

katederundervisning blev utdaterad.  (Ersgård 2016) 2011 års läroplan bygger på samma 

grund som 1994 men med ett centralt innehåll att förhålla sig till kursvis. Ersgård 

skriver att dessa förändringar från 1994 har paradoxalt lett fram att lärarens roll är mer 

tillbakadragen. Det är paradoxalt skriver han att samtidigt som läraren behövs som 

mest, fakta finns ju i läroboken, så förminskas lärarens roll i läroprocesserna.  Ersgård 

refererar till en text från skolverket 2003 som skriver att tolkningen i skolor av nya 

läroplanen blivit att kunskap inte går att förmedla. Ersgård skriver att vi här kanske har 

en nyckel till svenska skolans problem. (Ersgård 2016) 

 

I nya skollagen från 2010 står det att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet.” (riksdagen.se). Denna studie ska undersöka hur elever och lärare 

uppfattar konsekvenserna av olika didaktiska praktiker. (Med didaktiska praktiker 

menar jag samma sak som undervisningsmetoder/undervisningsätt, men begreppet 

 

1 År 2000 låg Sverige över OECD snittet i alla tre ämnen, femton år senare ligger Sverige under snittet i alla ämnen. 

(https://lararnastidning.se/sverige-rasar-i-pisa-undersokning/ 2019-01-05) 

https://lararnastidning.se/sverige-rasar-i-pisa-undersokning/
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betonar den teoretiska kopplingen i den undervisningspraktik lärare formar.) För att 

besvara detta måste jag utreda vad den vetenskapliga forskningen säger om vilka 

didaktiska praktiker som mest lämpligt leder fram till lärande hos elever. En del av 

problematiken blir då huruvida de som är verksamma i klassrummet upplever samma 

sak som de som forskar i frågan. Och om det är någon skillnad mellan de som är där 

för att lära ut, och de som är där för att lära. Om det är någon skillnad på den 

”vetenskapliga grunden” och ”beprövade erfarenheten” 

 

Ämnet är svårbehandlat då tydliga svar är svåra att ge. Karl Popper liknar lärande med 

det naturliga urvalet. Den kunskap vi har består av de hypoteser som lyckats överleva 

längst hittills.  Det är ett konkurrenspräglat område där hypoteser som inte är lämpade 

dör ut. (Didau 2017) Popper uttrycker en skeptisk syn där det inte är självklart att de 

metoder vi lärare använder är de bästa, utan de metoder som överlevt är de som har 

överlevt i komplexa processer.  

 

Vad är det som avgör vilka didaktiska praktiker, som ska användas? Granström (2007) 

skriver att samhällets kultur och ideologi kraftigt präglar skolans verksamhet. 

Individualistiska perioder syns i klassrummets aktiviteter. Säljö är inne på samma linje 

och ger exempel från kalla kriget där Sovjets vinst i rymdkapplöpningen ledde till en 

omdaning av matematikundervisningen i USA då de ansåg sig ligga efter Sovjet. (Säljö 

2015) Politik blir didaktik. En jämförelse med debatten i Sverige efter PISA-

undersökningen 2017 är inte helt långsökt – vi letar fel och önskar förändringar. Skolans 

lärare och lärande påverkas av detta. Ju mer professionaliserat läraryrket är och ju mer 

utvecklat yrkesspråk som finns, ju mindre påverkas det av omgivningens ideologi anser 

Granström (2007). I yrkesspråket innefattas också kunskap om hur en arbetsledare är i 

klassrummet. Lärarskap beskriver han som kunskap om ett område och förmåga att 

förmedla det. Ledarskap handlar om kunskap om klassrumsinteraktion och grupprocesser 

samt en förmåga att hantera detta. (Granström 2007) De didaktiska praktiker jag tar upp 

i studien handlar både om lärarskap och ledarskap utifrån Granströms definitioner. 

Granströms ”Ledarskap i klassrummet” (2007) delar in klassrumsaktiviteter i tre: 

Helklassundervisning, grupparbete och enskilt arbete. Definitionen använder jag som 
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konkretisering av didaktiska praktiker i klassrum och vid intervjuer och enkäter 

kommer jag att använda mig av denna konkretisering för att förstå hur arbetet i 

klassrummet bedrivs. Och det är dessa sammanfattningar som kommuniceras till och 

värderas av de intervjuade. Granströms indelning fungerar därmed för mig som 

analytisk modell för att studera olika didaktiska praktiker. 

I sin text skriver Granström att enskilt arbete har ökat på bekostnad av gemensamma 

arbeten. Dock är helklassundervisning fortfarande den dominerande formen. I början av 

90-talet stod grupparbeten för tio procent av tiden och studier i början av 2000-talet har 

visar att denna form snarare minskat än ökat. Överlag har den gemensamma 

upplevelsen minskat och vilket innehåll som finns där. Genomgångar, berättelser och 

förhör har blivit administration och instruktioner. De individuella arbetena bär en mer 

individuell prägel med egna individuella mål, där eleverna i högre grad för ansvar för 

processen. Enligt Granström beror denna på den ideologiska individualisering vi ser i 

samhället.2 (Granström 2007) 

 

Studien inleds med att i nästa kapitel presenterar syfte och frågeställningar. Sedan går 

jag igenom relevanta begrepp och gör en genomgång av forskningsläget som är 

relevant för studiens syfte och frågeställningar. I kapitlet efter går jag igenom för 

relevanta studier som tidigare gjorts. I kapitlet efter det beskriver jag de metoder som 

valts för att besvara syfte och frågeställning. Sedan sammanfattar jag de intervjuer och 

enkäter som jag gjort och knyter ihop säcken genom att sammanfatta resultaten och 

koppla dem till tidigare teori och metod i sista kapitlet.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

1.1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera problematiken kring vilken 

didaktisk metod som är bäst lämpat för elevers lärande – upplevs något 

undervisningssätt som mer eller mindre relevant än något annat i ämnet 

 

2 Granströms text är tio år gammal och handlar om högstadiet. Graden av relevans för gymnasiet tio år senare är 

såklart svårbedömt, men några remarkabla skillnader bör ej föreligga. 
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samhällskunskap i Gymnasieskolan? Jag kommer att utgå ifrån Granströms 

uppdelning av undervisningssätt - helklassundervisning, grupparbete och enskilt arbete, 

och låta elever och lärare jämföra och värdera dessa undervisningssätt i 

samtalsintervjuer och enkäter. Genom detta så får jag en utökad förståelse för elevers 

och lärares upplevelser om vilka konsekvenser dessa undervisningssätt får för lärandet. 

1.1.2 Frågeställningar 

1. Hur upplever gymnasieelever samhällskunskapsämnet utifrån de didaktiska 

praktikerna helklassundervisning, grupparbete och enskilt arbete. 

 

2. Hur upplever lärare samhällskunskapsämnet utifrån de didaktiska praktikerna 

helklassundervisning, grupparbete och enskilt arbete. 

 

3. Vilka skillnader och likheter finns mellan teori, elevers upplevelse och lärares 

upplevelse vad gäller vilka didaktiska praktiker som bäst leder till lärande?  

 

Till min första och andra frågeställning kommer jag att studera elevers och lärares 

upplevelse av de olika didaktiska praktikerna. Mer konkret kommer jag att studera 

vilken didaktisk praktik som de upplever som vanligast, vad de upplever att de olika 

didaktiska praktikerna leder till för konsekvenser i klassrummet kopplat till lärande, 

samt undersöka vilken didaktisk praktik de upplever som mest effektiv för att nå 

lärande.  

 

2 Teori och begrepp 

Nedanstående kapitel är sammanfattningar av teorier som är relevanta för att hjälpa 

mig besvara frågeställningarna. För att belysa hur didaktiska praktiker kan se ut, och 

förstå dem, finns olika teorier att utgå ifrån. Jag behöver en teoretisk ram för att förstå 

vad undervisning är. De olika teorierna bygger på olika grundantaganden. Jag har valt 

teorier som går att applicera på den konkreta praktiska situationen i klassrummet – som 

har att göra med de tre didaktiska praktikerna jag visade på i inledningen. Forskningen 

är diger, och i urvalet av teorier och teoretiker har jag av utrymmes- och tidsskäl fått 
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sålla. Vilka teorier har då valts och hur använder jag dem? Andersen ger olika förlag på 

hur teorier används. Jag kommer att behandla teorierna såsom han beskriver dem 

under rubriken ”Teorier som konkurrerande och kompletterande förklaringar” (Andersen 

2012 s80) Han beskriver konkurrerande teorier som påståenden som utesluter 

varandra. Jag har dock inte valt teorier som av nödvändighet ska representera 

motsägande ståndpunkter, utan urvalet bestod av dess legitimitet inom forskningen 

och dess användande inom högskolor och kurslitteratur. Det finns en stark 

kompletterande aspekt inom teorierna, även om de i många fall verkar som svar på 

tidigare eller samtida teori. Intervjuerna med elever och lärare bollas mot dessa teorier 

och ger då exempel på upplevelse av dessa teorier från praktiska verkligheten. Utfallet 

av intervjuerna kan både bli att en teori har upplevts som bäst, eller att alla gör det i en 

kompletterande kombination. Andersen skriver att olika teorier kan verka samtidigt 

som konkurrerande och kompletterande (Andersen 2012) Jag väljer att behandla 

teorierna som både konkurrerande och kompletterande då undersökningsfältet är 

komplext och så som vi kommer att se nedan så kommer ingen teori tydligt ta ställning 

vilken av studiens didaktiska praktiker som är mest lämpat för att nå lärande.  

2.1 Perspektiv på lärande från början och mitten av 1900-talet. 

Under denna rubrik kommer jag att samla vanligt förekommande teorier och 

perspektiv på hur lärande uppnås och bör organiseras. De olika teorierna leder till olika 

syn på vilka didaktiska praktiker som är lämpliga i klassrummet och är därmed något 

vi måste titta närmare på i denna studie. Teorierna jag valt är utvalda på grund av sitt 

inflytande både inom forskningsfältet – de är de teorier som oftast nämns i läroböcker 

– och på grund av dess inflytande i undervisningen historiskt under 1900-talet och idag.  

 

2.1.1 Skinner och behaviorismen 

Teorin grundas i Pavlos studier om hundar och kärnan är att betingning leder till 

utveckling. (Säljö 2015) Skinner utvecklade resonemangen med operant betingning: 

genom succesiv förstärkning får vi fram önskvärt beteende hos respondenten. 

Individens inre värld eller sociala omgivning är inte av intresse för läraren. Lärande 

innebär att eleven upprepar ett specifikt intresse. Kritiken mot behaviorismen har 
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bestått av att den anses ha en alltför mekanisk syn på en komplex människa i en 

komplex värld. (Säljö 2015) 

 

2.1.2 Piaget och kognitivismen 

För kognitivismen är det centrala tänkandets processer, hur vår kognitiva förmåga 

utvecklas och når högre nivåer. Lärande är en process där människor breddar och 

befäster sina erfarenheter. Detta är en mognadsteori och lärande bör ske utifrån 

utvecklingsnivåer. Kognitiv kompetens är förutsättning för lärande. Piaget är 

förespråkare för att eleverna ska få utveckla sig själva utifrån stadieteorin. Förståelse 

och insikter nås genom aktiviteter där eleven upptäcker hur världen fungerar. Viktigt 

är till exempel kognitiva konflikter där elevens svårlösliga uppgifter triggar nya 

tankemönster och kognitiv utveckling. (Säljö 2015) Kunskap skapas genom mänskliga 

aktiviteter. Undervisning kan inverka negativt på elevernas kunskapsutveckling om de 

presenteras något som de kunde kommit på själva. (Säljö 2015) Kunskap utvecklas 

genom aktiviteter och undersökning. Eleven måste bli bekant med processerna för att 

nå kunskap och därigenom bli självständig och kritisk. (Säljö 2015) 

 

Didau kritiserar Piagets linjära stadieteorier. Han menar att framsteg inte är en rak stig 

framåt utan en snårig stig där vi virrar fram och tillbaka. Han refererar 

kognitionspsykologen Robert Siegler som säger att inlärning sker i överlappande vågor 

snarare än steg ett, sedan steg två och så vidare. (Didau 2017) 

 

2.1.3 John Dewey och pragmatismen 

Pragmatismen frågar sig hur skolan kan bli relevant för heterogena elevgrupper. 

Kunskap ses som något som ska kunna användas, snarare än en bank för eviga 

sanningar. Dewey ansåg att undervisningen ska vara relevant för eleverna och bli en 

del av deras liv. Han är kritisk till den auktoritära katederundervisningen. Kunskap 

utvecklas genom aktivitet och interaktion. (Säljö 2015) Dewey förespråkar det 

deliberativa samtalet – samtal där elever med olika ideal och från olika bakgrund tar del 

av, och bidrar med egna perspektiv. Det kommer enligt Dewey vara den bästa vägen 

till kunskap. För honom blir elevens egna engagemang och vilja att lära det fokus som 
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undervisningen ska ha. (Säljö 2015) Dewey förespråkade så kallade inquiry – 

undersökande arbetssätt - som en viktig del i undervisning. Det innebär att eleven ställs 

inför ett problem denne ska lösa. Lösandet av problem skapar vanor som är en viktig 

del av elevens utveckling. För honom är det en naturlig verksamhet för människor, och 

nödvändigt i det moderna, snabb förändrande samhället. Eleven måste vara medveten 

om hela processen fram till kunskap. Processen är lika viktig som produkten (Säljö 

2015) Säljö refererar till ett antal studier där inquiry har använts i praktiken. Resultatet 

visar att eleverna blev något bättre på att bedriva undersökningar – inte bara ge svar, 

utan också ställa frågor – men för att applicera den kunskapen krävdes diskursiva 

redskap om området som relevanta begrepp. (Säljö 2015) I det praktiska arbetet vill 

pragmatiker att det ska finnas koppling mellan vardagen och samhället och det som 

händer i klassrummet. Kunskap kommer ur handling och kommunikation och den 

utövas i handling. Det krävs ett aktivt engagemang i ett problem för att lära sig. Dewey 

vill att klassrummet består av kommunikation. (Säljö 2015) Han anser att 

undervisningen 3  i alltför hög grad är inriktade på att inhämta fakta. Lärandet bör 

istället bestå av att undervisningen organiseras så att eleverna lär metoder som gör 

kunskap till kunskap – eleven ska få insikt i epistemiska praktiker  - lärandets processer 

måste upp till ytan så att eleven kan ta del av dem. (Säljö 2015) Scherp påpekar att 

lärarens roll som handledare i detta är mycket aktiv. Läraren ska se till att knyta an 

problematiken till elevens erfarenhetsvärld, och skapa problem att lösa där problem 

inte finns. Läraren ska handleda i problemlösningsarbetet och hjälpa dem att nå 

ändamålsenliga föreställningar. Detta är enligt Scherp ingenting läraren ska göra i 

bakgrunden, och ska verka som en kunskapsresurs för eleverna. Den elevaktiva skolan 

innebär att eleven ska påverka och planera både när och var de ska arbeta med olika 

skoluppgifter, och även med vad och hur de ska arbeta. (Scherp 2014) 

 

Kritik mot pragmatismen har enligt Säljö varit att den relativiserar innehållet i 

undervisningen och leder till en flumskola där all verksamhet är likvärdig. (Säljö 2015) 

Dewey anser att inlärning av metoder är viktigare än faktainlärning i ett samhälle som 

 

3 Han refererar då inte till undervisningen idag utan början av 1900-talet. 
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förändras och utvecklas i så snabb takt. (Säljö 2015) Detta exkluderar inte 

helklassundervisning i sig, det kan ju vara läraren som lär ut metoderna, men kräver 

övriga former av didaktiska praktiker. Scherp utesluter inte kunskapsförmedling vid 

elevaktiva arbetssätt. Syftet måste dock vara att stimulera till elevernas egna tänkande 

och att rubba deras föreställningsvärldar. (Scherp 2014) Scherp refererar till studier som 

visar att elever huvudsakligen arbetar med ämnesbundna kunskaper snarare än 

ämnesöverskridande uppgifter som de själva varit med och formulerat. 

Arbetsordningen hade eleverna dock mycket mer att säga till om, till exempel vart de 

skulle sitta och arbeta. Han poängterar att det är tveksamt om det är någon skillnad i 

om eleven svarar på frågor de inte ställt genom lärare eller dator – deras aktivitet blir i 

vilket fall inte större. (Scherp 2014) 

 

2.1.4 Sociokulturella teorier och perspektiv om lärande 

Inom sociokulturell teori finns ett flertal forskare som anser att människors kognitiva 

färdigheter utvecklas i samarbete med andra människor. Den sociokulturella miljön 

spelar stor roll för individens utveckling. Samarbete och interaktion blir då viktiga 

förutsättningar för lärande i ett klassrum. Sociokulturella teorier och perspektiv 

representeras här av Vygotskij (2005), Wertch och Dysthe (2003) 

Vygotskij hänvisar i sitt slutverk Tänkande och språk till Ach forskning som visar att 

skapandet av begrepp hos oss människor är en produktiv, inte reproduktiv process. Det 

är en komplicerad operation som syftar till att lösa ett problem. Utomstående processer 

som visar mekaniska samband mellan ord och föremål räcker inte för att 

begreppsförståelse ska uppstå. Den reglerande handlingen som försökspersonen 

utsätts för är ett centralt moment för att begreppsförståelse ska uppstå. 

Begreppsbildning är ett målinriktat projekt snarare än en associativ kedja, vi måste 

ställas inför olika uppgifter. (Vygotskij 2005) Vygotskij konstaterar då att för att skapa 

förståelse, i detta fall begreppsförståelse, räcker det inte med mekanisk information, 

utan mer dynamiska processer krävs där mottagaren löser problem för att uppnå mål. 

Detta i kontrast till pedagogik där en lärare läser upp information som elever plikttroget 

själva dikterar ned. Vygotskij anser att det mest centrala för individens inneboende 

läran och utveckling är den sociala samverkan, inte ramen runt individuella processer. 
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(Dysthe 2003) Kognitiva processer sker först i sociala processer innan de blir en del av 

interna processer. Det sociala är det primära och den individuella kognitiva processen 

är underordnad. Den kommer ur och är beroende av det sociala. Utvecklingen från det 

sociala till det individuella kallar Vygotskij för internalisering (Dysthe 2003).  

 

Wertch utvecklar idén om internalisering. Han delar upp den i två delar: bemästrande 

och appropriering. Bemästrande innebär att du själv tar över någonting, medan 

appropriering innebär att du gör något till ditt eget och därmed bemästrar det. Det är 

två steg i en utvecklingsprocess. Internaliseringsprocessen medieras (mentala 

funktioner förmedlas, överförs, styrs), genom sociala processer och aktiviteter. Det 

finns dock enligt Wertch ingen självklar övergång från övertagande till appropriering, 

utan det är en väldigt insatskrävande procedur. Mediering är ett centralt begrepp för 

Wertch (han kallar det själv för kulturella redskap) i elevens lärande- och 

utvecklingsprocess. (Dysthe 2003) Precis som hos Piaget så utvecklas kunskap i det 

sociokulturella perspektivet genom aktiviteter och undersökning. Eleven måste bli 

bekant med processerna för att nå kunskap och därigenom bli självständig och kritisk. 

(Säljö 2015) 

 

Olga Dysthe, professor i Oslo vid Programmet för forskning om lärande och 

Programmet för pedagogik, har forskat i om lärande först och främst är något som sker 

inne i huvudet på individen, utifrån goda individuella tekniker, eller om det är en 

kulturellt betingad process som bygger på meningsfulla sociala interaktioner. Är den 

sociokulturella omgivningen en ram runt lärande eller dess avgörande för hur och vad 

vi lär oss? Hon skriver att lärande är en process som är situationsbunden och social. I 

distributionen är språket centralt, och utvecklingen är starkt sammankopplad till en 

praxisgemenskap. Kunskap är alltså något som skapas genom interaktion och 

samverkan enligt Dysthe. (Dysthe 2003) Dysthe skriver också att ”flerstämmighet” är 

nödvändigt för lärande. Ju fler stämmor som får komma till tals, med sina olika 

kompetenser och erfarenheter, desto mer gynnar det individerna. Ju fler röster ju mer 

nyanserat. Delaktigheter leder också till motivation och skapar mening i 

undervisningen. Det är viktigt att eleven känner att hen kan något och att denne kan 
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bidra till klassrummet. Delaktighet reflekterar också ett modernt heterogent samhälle, 

där elever kommer från olika kulturella bakgrunder. Hon accentuerar att eleven måste 

arbeta med stoffet för att skapa förståelse. De behöver samtala med varandra och med 

läraren. Lärarens roll ska inte vara att tillrättalägga aktiviteter, utan i samtal med elever 

ska läraren delta med sin expertis när eleverna testar tankar och hypoteser om ämnet.4 

Dysthe nämner i slutet av sin text hon inte motsäger att lärande också är en mental 

process där det inte finns ett enskilt ansvar för sin utbildning, utan att hennes mål är att 

skapa en inlärningskultur där det individbaserade och det samverkansbaserade 

balanseras (Dysthe 2003)  

 

2.1.5 Didaktisk praktik utifrån sociokulturellt perspektiv och pragmatismen. 

Säljö konstaterar att lära inte enbart handlar om att kunna definiera begrepp utan att 

kunna veta var och när dessa begrepp ska användas. Läraren blir denna brygga mellan 

teoretiska begrepp och vardagen. Lärandets roll blir att få eleverna delaktiga i 

samhällets kollektiva erfarenheter och kunskaper. Effekterna av lärandet visar inte sig 

i första hand på prov i skolan, eller i elevens förmåga att memorera, utan i handling i 

situationer som är relevanta för individen och kollektivet enligt Säljö. Lärande måste gå 

både från det konkreta till det abstrakta och från det abstrakta till det konkreta. (Säljö 

2015) Vilka didaktiska praktiker kan vi få ut av detta då? Säljö skriver att de 

sociokulturella och pragmatiska perspektiven förutsätter en praktik i klassrummet som 

inte skiljer sig ifrån samhället i övrigt. Perspektiven tar också avstånd ifrån idén att vissa 

ämnen är praktiska och vissa teoretiska. De motsäger sig då tanken på samhällskunskap 

som enbart ett teoretiskt ämne. Ämnet bör förstås i termer av meningsskapande då 

människan är en meningsskapande varelse. (Säljö 2015) Dessa konstateranden utesluter 

i sig inga av våra tre didaktiska praktiker men det förefaller mer naturligt att ägna sig 

åt främst grupparbete och enskilt arbete på bekostnad av helklassundervisning. Säljö 

skriver att utmaningen inom det socialkonstruktuvistiska perspektivet blir att skapa 

kollektiva aktiviteter och praxiserfarenheter som tydligt bidrar till kunskapsutveckling. 

 

4 Sokrates hade alltså rätt … 
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Lärarens ansvar är att underlätta elevens appropriering av kollektiva erfarenheter. 

(Säljö 2015) 

2.2 Två samtida perspektiv 

Här sammanfattar jag två perspektiv som ligger närmare oss i tiden och för in relevanta 

perspektiv för studien. 

 

2.2.1 Dialektisk strukturerad pedagogik och samhällskritisk pedagogik 

Stig Boström och Kjell Rasmusen framför en samhällskritisk pedagogik i sin dialektiskt 

strukturerade pedagogik. De beskriver uppdelning mellan en dialektiskt strukturerad 

pedagogik och en kritiskt frigörande pedagogik.  Det bygger på en skillnad i 

samhällssyn. Den strukturerade pedagogiken har ett centraliserat samhälle som mål 

medan den kritiskt frigörande pedagogiken har ett decentraliserat demokratiskt 

samhälle som mål. För den kritiskt frigörande pedagogiken så finns läraren till för att 

säkerställa en kvalificerad miljö för det kompetenta barnet. I den strukturerade 

pedagogiken ska eleven kvalificeras genom olika centraliserade program. Pedagogiken 

i detta program blir då ledande, styrande och planerande i mycket högre grad än i den 

kritiskt frigörande, där eleven har en mycket högre grad av självbestämmande. Eleven 

är ett subjekt, men risken finns då enligt författarna att man tappar målet i sikte. För 

den strukturerade pedagogiken så finns målen som ett överordnat pedagogiskt 

innehåll. Dock med risken att eleven reduceras till ett objekt under målen. (Jerlang 2005)  

 

2.2.2 Lärandemål eller prestationsmål 

Giota refererar till motivationsforskning som delar upp lärande i skolan utifrån om 

elever försöker uppnå lärandemål eller prestationsmål. Lärandemål är att självständigt 

utveckla kriterier för utveckling där de själva antas utveckla tidigare kunskaper insikter 

och nå egna kreativa lösningar. Prestationsmål består av att eleven är där för att 

uppfylla andras krav och förväntningar. Syftet med lärandet blir då att demonstrera 

förmågor eller undvika att visa bristen på sådana. Prestationsmål kopplar Giota 

samman med ytligt lärande och självdestruktiva lärandestrategier. Det kan gynna 

högpresterande elever men missgynnar lågpresterande. Bäst resultat visar studier om 
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eleven blandar båda strategierna -  en hög grad lärandemål med en lägre grad 

prestationsmål. (Ekholm, Scherp 2014) 

 

2.3 Läraren i centrum 

Nedan kommer förespråkare för en mer pedagogik mer fokuserad på lärarledd 

undervisning att komma till orda. Åsikterna är mer perifera, de nämns i samtalet om 

didaktikens essens, men bär inte samma framträdande roll i didaktisk undervisning i 

läroböckerna. Åsikterna tas med som en kontrasterande (Andersen 2012) åsikt gentemot 

forskningen som tidigare presenterats. Forskarna är dock i sig inte perifera, och särskilt 

Hattie har rönt stor uppmärksamhet och lett till livaktiga samtal om lärarens roll. 

 

Hatties bok Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement 

sammanfattar 50000 studier i 800 metaanalyser. Analysen bestod av 80 miljoner elevers 

studieprestationer. Utifrån det silade han fram 150 stycken graderade 

framgångsfaktorer. Studien visade att den viktigaste påverkansfaktorn om vad som 

påverkar en elevs studiepresentationer var läraren, och även om andra typer av 

påverkansfaktorer hamnade högt, så låg ansvaret på att det händer hos läraren. Högst 

upp på Hatties lista är elevernas förmåga till självbedömning – elevens metakognition 

om sitt eget lärande. Många av de högst rankade påverkansfaktorerna går att 

sammanfatta i det som kallas BFL – bedömning för lärande eller formativ bedömning. 

Det kännetecknas av tydliga mål, feedback, kamratrespons och självbedömning. Andra 

viktiga faktorer är studiero, en tro på läraren, motivation och utmaningar. Med sin 

forskning anser Hattie sig visa att formativ bedömning är fungerande i klassrummet. 

Mindre viktigt är saker som social bakgrund och klasstorlekar. (Ersgård 2016)  

 

Problemen med enskilt arbete 

Ersgård beskriver hur skolan med läroplan 94 gick från att ge eleven faktakunskaper 

till förmågor, och hur lärarens roll i och med det förändrades. Som jag nämnde i 

inledningen anser han det paradoxalt att samtidigt som läraren behövs som mest, fakta 

finns ju i läroboken, så förminskas lärarens roll i läroprocesserna.  De svåra och 
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komplexa frågorna får eleven sköta själv. Ersgård beskriver att enskilt arbete (han 

använder begreppet eget arbete, men beskriver det på samma sätt som Granström) är 

en orsak till skolans försämrade resultat senaste decennierna. (Ersgård 2016) 

 

Problemen med självständigt lärande 

Didau skriver att självständigt lärande ofta leder till osjälvständiga elever. Läraren 

måste vara mycket aktiv för att eleverna ska utveckla självständighet. Läraren måste 

först förklara området, bygga upp deras ordförråd, visa exempel, modellera 

tankemodeller, för att sedan stödja deras arbete med en uppgift som är svårare än vad 

de i nuläget klarar av. För Didau är lärarinstruktioner och exempel centralt för 

elevernas lärande. Ju mer de vet om ett ämne, och det kommer från läraren, ju mer har 

de att arbeta med.  (Didau 2016) Han gör en skillnad mellan deduktiva – läraren står för 

informationen – och induktiva metoder – eleverna utforskar själva. Didau förespråkar 

det förra. Han säger att induktiva metoden kan fungera men att den deduktiva ger en 

mycket högre säkerhet. (Didau 2016) Hans teori är kontrast till Deweys inquiry där 

elevernas undersökande är centralt 

 

Fördelar med lärarledda faktabaserade lektioner 

Christodoulo skriver att syftet med skolverksamhet är att eleverna ska lära sig att arbeta 

självständigt, men att det är felaktigt att anta att de därför bör arbeta självständigt. 

Målet med undervisningen och hur den ska bedrivas är nödvändigtvis inte samma sak. 

Om målet med vår pedagogik är att nå lärande så är det viktigaste lärarledda 

instruktioner och guidade övningar. För att nå självständighet är lärarinstruktioner 

nödvändigt. Att lyssna och tala kommer naturligt för oss, medan att läsa och skriva inte 

fungerar så. Till det så behövs instruktioner. Generellt så lär vi oss inte nya saker om vi 

inte blir handledda. Att presentera komplexa problem och låta det vara upp till eleverna 

att lösa dem är enligt Christodoulo inte ett bra arbetssätt och leder ofta till missförstånd. 

Hon ser också historiska empiriska argument för lärarledda instruktioner, och refererar 

till historiska studier och exempel som visar på dess fördelar. För att lärande ska uppstå 

anser Christoroulo att fakta är centralt, och fakta får vi genom lärarledda instruktioner 

och genom att nöta kunskaperna. Hon ser problem med teoretiker som Dewey som 
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enligt henne inte förstår faktans roll i inlärning och därför förespråkar metoder som inte 

är lämpliga för faktainlärning. (Christodoulo 2014) Hon motsäger också att det nya 

moderna samhället inte längre behöver fakta utan främst färdigheter och förståelse. 

Visst kan vi snabbt googla upp fakta, men utan kunskaper om det som ska letas upp 

kommer vi inte att komma någonstans. För att hitta fakta så måste vi kunna fakta. Att 

arbeta i projekt och med aktivitetsbaserad undervisning leder inte effektivt till lärande. 

(Christodoulou 2014)  

2.4 Sammanfattning av teori 

Förutom behaviorismen och enskilda skolforskare så är de främst erkända dignitärerna 

inom skolforskningen samt skolverkets texter främst fokuserade på att främja 

elevaktivitet – grupparbete - och att traditionell skolundervisning -helklassundervisning - 

och enskilt arbete inte är lika effektivt. Litteraturen jag har använt är uppdaterad och de 

flesta böcker är inte mer än fem år gamla.  

 

2.4.1 Teori kopplad till de didaktiska praktikerna  

Nedan kopplar jag genomgångna teorier till de Granqvists didaktiska praktiker som 

ska kommuniceras till elever och lärare. Dessa kopplingar baseras på egna slutsatser 

och uttrycks ej explicit av teorier och teoretiker.  

 

Behaviorismens teorier är applicerbara med helklassundervisning och individuell 

undervisning med tydlig feedback. Det behövs en handledare som förstärker elevernas 

lärande i rätt riktning.  

 

Piagets kognitivism är emot helklassundervisning. Om eleven inte förstår är den ännu 

inte mogen. Eleven måste själv få upptäcka och utvecklas. Teorin är bättre lämpad till 

främst individuellt arbete. Genom till exempel instruktioner till individuell uppgift kan 

eleven få upptäcka och utvecklas själv utifrån den stadienivå hen befinner sig på. Även 

grupparbete på en konjunktiv nivå är applicerbart på teorin.  
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Det deliberativa samtalet som pragmatismen förespråkar förutsätter aktiva elever i olika 

typer av grupparbeten. Skolan ska vara en resonerande miljö där elever får testa sig fram 

med olika tankar och arbetssätt. Inquiry innebär också elevaktivitet och är applicerbart 

både på enskilt arbete och grupparbete. 

 

Vygotskijs teorier går inte ihop med en helklassundervisning med en envägs-

kommunikation från lärare till elev. Än sämre verkar enskilt arbete vara även om ett mer 

klassiskt arbetssätt, med problemskapande uppgifter, till viss del skulle kunna räknas 

som en social process. Det är mycket enklare att nå Vygotskijs teorier med grupparbeten, 

där samtal mellan elever skulle leda till inre kognitiva processer hos individen. Precis 

som för Vygotskij så är grupparbete även hos Wertch nödvändig som metod för att nå 

en internalisering, särskilt den bemästrande internaliseringen.  För den önskvärda 

approprierande internaliseringen kan enskilt arbete vara efterföljande på grupparbete, för 

att ge eleven möjlighet att göra innehållet till sitt eget och för att ta över det. Grupparbete 

bör också vara en central praktik för Dysthe för att eleverna ska nå kunskap. Hon har 

forskat i klassrumssituationer och sett att grupparbeten i många fall endast används för 

att skapa variation snarare än att det har ett egenvärde i sig.  (Dysthe 2003) Man bör 

dock tolka Dysthe som att grupparbete inte ska vara det enda arbetssättet utan att hon 

tycker att grupparbeten måste bli en starkare integrerad del av undervisning med ett 

egenvärde och inte som pausunderhållning. Hon vänder sig också mot enskilt arbete. 

Klassrumsarbetet får inte vara en situation där läraren individuellt hjälper 28 olika 

elever med deras individuella arbete. Det ger eleven mer att bidra till det gemensamma 

än att nå egna enskilda mål (Dysthe 2003) 

 

Boström och Rasmusen visar på den pedagogiska dikotomi som finns. En sida där 

verksamheten i klassrummet ska utgå från eleverna själva, en där eleverna ska anpassa 

sig och lära sig centraliserade instrument. Den dialektiska strukturerade pedagogiken 

går hand i hand med både helklassundervisning och klassiskt individuellt arbete. Den 

moderna formen av individuellt arbete och grupparbete passar bättre till den kritiska 

frigörande pedagogiken. 
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Lärarledd undervisning – helklassundervisning - är central i Hatties studie. Toppen av 

hans lista utgörs av verksamheter som tydligt kan kopplas till denna praktik. Hatties 

forskning blir intressant som kontrast mot tidigare teorier såsom kognitivismens idé 

om kognitiv utveckling – för Hattie är det inte elevens nivå som är det relevanta utan 

vad läraren gör. Han motsäger också sociokulturella teorins idé om att den 

sociokulturella miljön spelar stor roll för lärandet. Inte heller är det särskilt viktigt för 

Hattie att undervisningen primärt ska kännas relevant för eleverna såsom 

pragmatismen säger.  

 

2.4.2 Sammanfattande matris 

Matrisen nedan sammanfattar inhämtad teori. Den speglar inte en sammanräkning av 

vad den teoretiska forskningen generellt säger om undervisningssätt -  jag har ju valt 

några teoretiker som kontrast mot läroböckernas tankar om didaktik. Matrisen speglar 

och förtydligar förekomsten av vilka undervisningssätt som förespråkas och avrådes 

av de teorier, studier och texter som tagits upp i denna studie.5 Matrisen fungerar som 

sammanfattning och förtydligande. De teorier som är grönmarkerade är det mer 

traditionella teorierna, varav de mörkgröna är de mest förespråkade och diskuterade. 

De som är rosamarkerade har i studien verkat som kontrast mot det mörkgröna. Det är 

tydligt att grupparbete är en undervisningsform som starkt förespråkas. Det märks 

både hos teoretiker och hos rapporter från skolverket som behandlar didaktik. I grafen 

så är helklassundervisning lika vanligt, men orsaken till det är att jag medvetet valt 

teoretiker som förespråkar helklassundervisning för att få kontrasterande perspektiv. 

Det undervisningssätt som i minst grad förespråkas är enskilt arbete som närmast 

avråds i högre grad än det förespråkas.  

  

 

5 De fyra nedersta rutorna är studier och rapporter som tas upp i kommande kapitel.  
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Sammanfattning av teoriers koppling till studiens didaktiska praktiker.  

Teoretiker/Teori Helklassundervisning Grupparbete Enskilt arbete 
 

 Förespråkas Avråds Förespråkas Avråds  Förespråkas Avråds 

Behaviorismen X      

Kognitivismen  X   X  

Pragmatismen   X    

Sociokulturell teori   X   X 

Hattie X      

Didau X      

Christodoulo X      

Dialektisk strukturerad. X      

Ekholm Scherp   X    

Rapport fr. Skolverket 1      X 

Rapport fr. Skolverket 2   X    

Rapport fr. Skolverket 3   X    

 

2.5 Begrepp  

2.5.1 Didaktisk praktik 

Skolverket beskriver didaktik som ”undervisningen och lärandets praktik” (skolverket 

2016). Ordet betyder i sin grundform att undervisa, att lära ut. Didaktikens grundfrågor 

är vad ska vi lära ut, varför lär vi ut just detta, och hur ska vi göra det. (Hopmann 1997) 

I senare decenniers didaktiska diskussion har även frågan om vem som ska bestämma 

om undervisningens innehåll förts in. (Skolverket 2016) Genom att föra samman orden 

didaktisk praktik vill jag förtydliga att det som främst undersöks är hur-frågan. Didaktisk 

praktik är i det närmaste samma som undervisningssätt, bara att didaktisk praktik har en 

tydligare teoretisk koppling. Jag lägger till ordet praktik för att förtydliga att det som 

undersöks är upplevelsen av praktiska situationer i klassrummet – alltså inte bara något 

teoretiskt. Ordet praktik kan i detta sammanhang verka som synonym till exempelvis 

verksamhet.  
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2.5.2 Lärande 

Lärande är ett centralt begrepp i studien och behöver diskuteras. Skolverket nämner 

lärande i ett otal artiklar på sin hemsida, men en definition av begreppet lyser med sin 

frånvaro. 

 

Säljö skriver att undervisa inte är det samma som lärande, det har inte en självklar 

kausal effekt, även om det är dess mål. (Säljö 2015) Han konstaterar att ett så komplext 

fenomen som lärande inte är lätt att definiera som något enhetligt. Begreppet är också 

enligt honom värdeladdat och normativt. Det är inget fysiskt objekt en kan ta på. (Säljö 

2105) Säljö undviker själv en enklare definition av begreppet. Han säger dock att det 

pragmatiska och sociokulturella sättet att se på lärandet kan sammanfattas som ”… en 

fråga om att bli bekant med och tillägna sig de kunskaper, färdigheter och sätt att lösa problem 

och förstå världen som vuxit fram i samhället/kulturen och/eller i specifika praxisgemenskaper, 

exempelvis i olika yrken. Lärande är så att säga en aktivitet för att ta till sig erfarenheter från det 

sociala minnet och göra dem till sina egna” (Säljö 2015 s131) Säljö har en bra poäng då han 

skriver att ”Hur man tolkar och utvärderar lärande är beroende av vilken metafor för lärande 

man utgår ifrån” (Säljö 2015 s.85) Han menar att där skriftlig kunskapsprövning och 

internationella jämförelser är det viktiga, så fokuserar lärande i sådana fall på det 

mätbara. Eleven lär sig för att klara provet. En avgörande skillnad blir om vi menar 

processen eller produkten när vi talar om lärande, och nämnda perspektiv från förra 

kapitlet har olika syn på hur det är med den frågan. I socialkonstruktivistiska och 

pragmatiska tankesätt är det i observationen av den ökande förmågan att använda 

diskursiva redskap och en mer precis förmåga i att precisera verkligheten i språkliga 

termer som visar på lärande (Säljö 2015). Utvecklandet av den språkliga förmågan är 

där en del av lärande. David Kolb beskriver lärande som en process, inte ett resultat, och 

består av att gamla uppfattningar bearbetas och utvecklas. Lärandet är en kontinuerlig 

process. (Egedius 2009) Didau väljer att vara mer konkret och ger följande definition av 

lärande- ”Förmågan att bibehålla färdigheter och kunskap långsiktigt och att kunna överföra 

dem till nya sammanhang.” (Didau 2017 s.184)  
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För att säkerställa att jag, dem jag intervjuar, och du som läser denna text, tänker på 

samma sak när ordet lärande används väljer jag en kort enkel förklaring till begreppet 

lärande, med vetskapen om att det finns mängder av perspektiv och åsikter om vad 

detta innebär, och att lärande innebär olika saker i olika situationer. Definitionen blir 

förenklad men effekten blir en tydligare kommunikation mellan mig och de som 

intervjuas. Jag utgår från Didaus definition (Didau 2017 s.184) men med tillägg från 

bland annat Säljös resonemang om språk (Säljö 2015 s85,131): 

 

Förmågan att bibehålla färdigheter och kunskap långsiktigt och att kontinuerligt kunna 

överföra dem till nya sammanhang. Förmågan att utveckla ett språk för att definiera 

och precisera verkligheten. 

 

Definitionen är bra då den accentuerar att kunskapen inte endast ska vara kortvarig, 

och blir då ett högre mål än att endast skapa korrekta uppgifter med engagerade elever. 

Det senare är såklart inget fel men bär främst värde för det högre målet: att nå lärande. 

För en så tydlig kommunikation som möjligt har jag även tagit fram en ännu enklare 

version som kommuniceras till alla intervjuade men med främsta syftet att göra det 

tydligt för elever. Den är deriverad från förra definitionen:  

 

När du lär dig saker som du kommer ihåg och kan använda i andra sammanhang och 

lär dig att uttrycka dig. 

 

2.5.3 Helklassundervisning, grupparbete och enskilt arbete 

Nedan ger jag en närmare beskrivning på hur Granqvist definierar de olika 

undervisningssätten. Definitionen använder jag som konkretisering av didaktiska 

praktiker i klassrum och vid intervjuer och enkäter kommer jag att använda mig av 

denna konkretisering för att förstå hur arbetet i klassrummet bedrivs. Och det är dessa 

sammanfattningar som kommuniceras till och värderas av de intervjuade.  

 

Helklassundervisning 
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Helklassundervisning jämställs av Granström till viss del med traditionell 

katederundervisning. Som en traditionell föreläsning där läraren förväntas förmedla 

kunskap. Helklassundervisning bildar en hierarkisk struktur som minskar starka 

grupprocesser och oordning. Den skapar också distans mellan elev och lärare. 

(Granström 2007) 

 

Grupparbete 

Granström definierar grupparbete som ”elevernas eget sökande efter kunskap.” Han 

refererar till Steiner som delar upp grupparbete i fyra olika arbetsformer: Komplementära 

– där varje elev gör varsin del, Disjunktiva – det räcker att en elev gör allt, kompensatoriska 

– eleverna röstar fram vilket resultat som ska gälla, konjunktiva – allas arbete behövs för 

att lösa uppgiften. Granström skriver att det endast är den sista arbetsformen som är 

ett egentligt grupparbete – där gemensamt sökande och gemensamt ansvar sker. Men 

att det tyvärr inte är den vanligaste arbetsformen i grupparbete. Det är istället det 

komplementära vilket egentligen kan räknas som individuellt arbete. Ett annat problem 

med grupparbete är de grupprocesser som uppstår - tävlan, identifikation och 

maktspel. (Granström 2007) 

 

Enskilt arbete 

Enskilt arbete delar han upp i en mer klassisk (individuellt arbete) och mer modern 

praktik (enskilt arbete). Den klassiska bestod av ifyllning av likalydande uppgifter som 

att besvara förproducerade frågor - en väldigt styrd verksamhet. Ofta blev läraren som 

en administratör för läromedlets uppgifter. 6  Enligt Granström har den moderna 

metoden för individuellt arbete blivit vanligare under senare år – enskilt eller eget 

arbete. Där anvisar läraren ett antal uppgifter som eleven sedan själv sekvenserar (delar 

upp) och planerar. I båda fallen är det läraren som bestämmer, men i det senare fallet 

så är det eleven själv som styr tidsupplägget, medan även det var styrt i det klassiska 

arbetssättet. Enligt Granströms observationer så uppstår lugn och uppmärksamhet vid 

 

6 Liknande exempel finns i nya läromedel. Digitala hjälpmedel som digilär innehåller mängder av uppgifter i olika 

former som eleverna självständigt kan följa efter en kort förmaning från lärare.   
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eget arbete. Metoden försvårar dock enligt honom social utveckling och 

samarbetsförmåga. (Granström 2007) 

 

Det finns grundläggande problem med att dela in klassrummets dynamiska processer 

i tre kategorier. Kategorierna sammanfaller och flyter in i varandra. En föreläsning där 

läraren slänger ut lite frågor sätter ju igång individuella processer. En lärare blandar 

troligtvis dessa undervisningsformer. Men för att göra en analys av 

klassrumssituationen så måste vi göra någon typ av förenkling. Vi måste hitta några 

stereotyper för att alls kunna nå några slutsatser om vilka konsekvenser olika praktiker 

leder till. En annan svårighet är den mänskliga faktorn i all pedagogik och i 

klassrumssituationer. Säljö påpekar svårigheten i att jämföra olika pedagogiska 

koncept. Han skriver att det viktigaste inte är vald pedagogisk metod, utan hur den 

aktuella pedagogiken framförs i ett konkret sammanhang. Oinspirerad pedagogik kan 

komma från helklassundervisning, grupparbeten eller andra typer av pedagogiska 

former. (Säljö 2015) 

 

Jag kommer att kursivera Granströms olika lärarpraktiker för att förtydliga när jag 

pratar om någon av dessa tre praktiker. 

 

3 Tidigare studier och rapporter från 

skolverket 

3.1 Tidigare studier  

Nedan kommer jag att referera till forskning som anknyter till denna studies 

ämnesområde.   

 

Ekholm och Scherp refererar till en studie som gjordes 2010 då 300 skolledare och lärare 

samlades till en konferens för att bland annat synliggöra professionell och vetenskaplig 

kunskapsbildning om lärande. För att nå berikande lärarmiljöer betonades främst 

elevaktiva lärprocesser och klassrumssituationer där eleverna tillsammans med lärarna 
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bygger upp kunskap. Det gällde att ta in elevernas verklighet i lärandet. Det var inte 

eleverna utan lärarsituationen som var omotiverande. Klassrumssituationen ska vara 

konstruerad så att den förstärker elevernas inre motivation. Motivationen kommer av 

att de själva förväntas skapa kunskap, inte bara ta emot den. (Ekholm, Scherp 2014) 

 

Scherp refererar till studier som visar att förmedlingspedagogiska arbetssätt inte är mer 

framgångsrika än elevaktiva arbetssätt, och att de elevaktiva får andra positiva effekter 

såsom kreativitet, självständighet och så vidare. Andra studier visar att de som gått på 

skolor med mer progressivinriktning var mer självständiga och kritiska i 

demokratifrågor och i jämställdhet, samt att de hade mer positiv syn på sin skolgång. 

(Scherp 2014) I en annan studie fick 4000 lärare skriva ner sina tre viktigaste lärdomar 

om hur en lärare bäst kan bidra till elevers lärande. De mest frekventa lärdomarna var 

att bygga upp en god relation till eleverna, knyta an till deras livsvärld och frågor, samt 

ge dem återkoppling i vardagsarbetet. Samma svar fanns hos skolledarna.    

 

Haglund redovisar om de fyra länder/provinser som lyckats bäst i PISA-

undersökningarna. Nästan allt som refereras är på en högre statlig administrativ nivå, 

(som mer resurser till skolan) men det pedagogiska hjälpmedel som finns i exemplet 

från Ontario i Kanada. Det handledande dokument som anger riktningen för 

skolpolicys i Ontario anger som punkt två att effektiv undervisning är differentierad 

och med mångsidig design. Differentierad undervisning fokuserar på innehåll, process 

och produkt utifrån elevens intresse, beredskap och lärprofil. (Haglund 2014) Precis 

som i de studier som Ekholm och Scherp refererar till så lämpar sig inte 

helklassundervisning vid differentierad undervisning. Mer lämpligt är enskilt och 

grupparbete.  

3.2 Vad säger Skolverket och skolinspektionen 

Vad säger då de styrande myndigheterna i skolfrågor? Skolinspektionen skriver i en 

kvalitetsrapport från 2010 att ” … lärare saknar medvetna strategier för att få eleverna 

aktiva”. (Skolverket 2010) Det verkar som att Skolinspektionen förutsätter att elevaktiva 

strategier bäst leder till lärande.  
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Nedan sammanfattar jag texter från Skolverkets hemsida som tar upp frågor relevanta 

för syfte och frågeställning. 

 

Rapporten ”Självständighet kräver att eleverna lär sig hur man lär sig” (Skolverket 2017) har 

en talande titel. Rapporten tar upp vad som krävs för att eget arbete ska fungera. 

Kärnan är att eleverna behöver lärarnas vägledning om hur man lär sig och stöd i egna 

arbetet. Vidare är samarbetsförmågan och aktivt sökande efter hjälp viktigt. Vid eget 

arbete är regelbunden återkoppling och instruerande viktigt. Sammantaget så fungerar 

inte enskilt arbete enligt skolverket tillfredställande i nuläget. Rapporten påminner om 

Didaus resonemang om enskilt arbete som tas upp teorikapitel. (Skolverket 2017)  

 

I en annan rapport utreds vilken form av feedback som mest gynnar eleverna, och även 

där konstateras att feedback i grupp är minst lika effektiv, om inte mer, som feedback 

som ges individuellt. Till exempel blir kamratbedömning mycket mer effektiv om den 

görs i grupp. I detta arbetssätt är läraren viktig för att knyta ihop och leda arbetet. 

(Skolverket 2016b) 

 

En rapport (Skolverket 2016c) refererar till en undersökning om grupparbete som 

sammanfattar att grupparbete främjar förmågor som begreppsförståelse, språklig 

kommunikation och problemlösning med mera. Detta stämmer väl in på denna studies 

definition av lärande. Uppgifterna bör ha sammanhållna karaktärer, fasta former och 

gemensamma produktmål men med öppet innehåll. Uppfylles inte detta kan 

konsekvensen bli att måluppfyllelsen missgynnas. Den öppna formen gynnar 

konstruktivt samarbete. Grupparbete är alltså en mycket bra didaktisk praktik enligt 

rapporten med förutsättning att det görs på rätt sätt. (Skolverket 2016c) 

 

I rapporten ”Modellskolor – kollektivt lärande i en skola på vetenskaplig grund” (Skolverket 

2016d) undersöks progressionen av en skola som utvecklat sina resultat hos eleverna. 

Den preliminära analysen är att lärarna har jobbat mer med dialog i klassrummet där 
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elevernas reflektioner har i högre grad fått styra klassrumsarbetet på bekostnad av 

passivt lyssnande skriver Skolverket. (Skolverket 2016d) 

 

I rapporten ”kvalitativt god undervisning viktigast för elevers lärande” (Skolverket 2016e) 

sammanfattar Håkansson och Sundberg tjugo års skolforskning för att ge lärare 

vägledning om hur undervisning bör gå till. För dem är läraren och dess engagemang 

viktigt. Utgångspunkten i undervisning ska enligt dem vara att engagera eleverna i 

arbete och uppgifter med relevanta instruktioner. Eleverna ska dra nytta av varandras 

kunskaper, perspektiv och erfarenheter. Läraren ska engagera eleverna i olika typer av 

grupparbeten. Ansvaret på att leda och strukturera detta arbete ligger på läraren. De 

accentuerar också vikten av att eleverna förstår syftet med aktiviteter och förespråkar 

likt Hattie, som tas upp i teorikapitlet, formativa arbetssätt. (Skolverket 2016e) 

 

4 Metoder 

4.1.1 Val av metoder 

 I denna studie används enkäter och samtalsintervjuer. Syftet med båda metoderna är 

att ta reda på upplevelser av didaktiska praktiker hos elever och lärare. Enkäterna ger 

en större förståelse för frekvensen av åsikterna hos elever. Samtalsintervjuer leder till 

synliggörande hur fenomen gestaltar sig. Andersen (2012) skriver att metodval ska 

baseras på de metodologiska tillvägagångssätt som bäst besvarar problemställningen. 

Han skriver vidare att för att belysa ett problem så nyanserat som möjligt är det en 

fördel att använda flera olika metoder för att lösa problemet.  (Andersen 2012) För att 

besvara frågeställning ett och två har jag genomfört enkäter och intervjuer. Andersen 

skriver att det ofta är mer fruktbart att använda både kvantitativa och kvalitativa data. 

(Andersen 2012) I denna studie är enkäterna kvantitativa och intervjuerna kvalitativa. 

I enkäter och intervjuer kommer elever och lärare frågas om sina observationer och 

upplevelser av lärande i förhållande till de didaktiska praktikerna. En problematik med 

att observera lärande nämner Säljö i sitt konstaterande att det är olika vad som anses 

vara intressant att observera inom lärande. Antingen observerar vi beteenden eller så 

observerar vi mentala processer. (Säljö 2015) En problematik med denna studies 
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intervjuer är att intervjuobjekten med stor säkerhet kan observera egna och andras 

beteenden som sker i samband med undervisningen, och med relativt god säkerhet 

uppleva sina egna mentala processer som sker i och med olika praktiker. Men andras 

mentala processer är mycket svårare att observera och få en uppfattning av. Därmed 

inte sagt att det inte går. Vid grupparbeten kan de få en uppfattning vad sina kamrater 

precis uppfattat från en helklassföreläsning och vilka mentala processer de satt igång. 

Eller vid andra informella samtal som sker i helt andra forum än just 

klassrumssituationen. Säljö poängterar dock att det finns översättningproblem mellan 

våra mentala processer och vad vi säger och vi gör – vad vi tänker och vad vi säger är 

inte alltid samma sak. Ett vidare resonemang kan se begrepp inte som speglingar av 

våra sociala processer utan som diskursiva redskap ämnade för social kommunikation. 

Att uttala sig om lärande skulle i så fall vara en del av elevens appropriering av ordet 

istället som en spegling av dess individuella mentala process. Existensen av begreppen 

finns i kommunikationen inte i form av mentala strukturer. I det socialkontruktivistiska 

och pragmatiska tankesättet så är det i observationen av den ökande förmågan att 

använda diskursiva redskap och en mer precis förmåga i att precisera verkligheten i 

språkliga termer som visar på lärande (Säljö 2015).  

 

4.1.2 Generalisering av insamlad data 

Både Esiasson (2007)  och Kvale (1997) är tydliga med att dra generella slutsatser utifrån 

små underlag är väldigt vanskligt. Kvale skriver att det enligt en positivistisk syn går 

att hitta generaliserbara lagar för mänskligt beteende, men både den humanistiska 

synen – varje situation och individ är unik – och det postmoderna tänkandet – 

universellt tänkande ersätts av heterogenitet och kontextualisering – tror inte att 

generaliseringar är möjliga. (Kvale 1997) 

 

Intervjuerna har låga ambitioner kring generaliserbarheten, den externa validiteten väger 

lätt. Mitt urval grundas i praktiska överväganden – främst tidsbegränsningar -  och som 

Esaiasson skriver så är det en orsak till att extern validitet minskar. Så även om 

frågeställningen har en generalitet så leder de praktiska övervägningarna till att studien 

inte kommer att kunna generaliseras. (Esaiasson 2007) Svaret på varför jag valt just 



29 
 

dessa lärare och klasser är praktiska – jag behöver endast ta kontakt med en skola, och 

den ligger nära. Orsaken till den begränsade mängd undersökta är att det i denna form 

inte hinns med fler. Denna empiriska studie kan alltså bara säga något om denna 

konkreta undersökningsgrupp. Esaiasson skriver dock att studier med ambitioner att 

vara generaliserande i samhällskunskap i de allra flesta fall är fallstudier, och en hög 

intern validitet är ingen garanti för en hög extern validitet. (Esaiasson 2007) 

 

Esaiasson delar upp fall i typiska och kritiska. Typiska är fall som inte systematiskt skiljer 

sig från andra fall, och kan därmed i högre grad generaliseras. Kritiska fall är exempel 

som i någon form skiljer sig från övriga fall. Det är svårt att avgöra huruvida den 

undersökta gruppen - som går det estetiska programmet - är ett kritiskt eller ett typiskt 

fall. Läsåret 16/17 var det 6.8% av eleverna som valde estetiska programmet i första 

hand. (skolverket 2016f) Det är inte så många, men inte ens det mest populära 

programmet samhällslinjen har mer än 17.2% av eleverna. Huruvida den estetiska 

linjen skiljer sig blir ren spekulation. Men om vi ändå gör det så finns fördomar om 

estetiska elever. Om vi skulle spekulera att elever på estetiska linjen har mindre vilja till 

helklassundervisning, och mer vilja till individuellt och gruppvist skapande, så skulle 

en undersökning som visar på vilja till helklassundervisning i denna fallstudie – studien 

skulle ju ha det gjort det svårt för helklassundervisning – på att helklassundervisning 

generellt var att föredra generellt då den grupp som är minst benägen att gilla den 

faktiskt gör det, som Esaiasson kallar ogynnsamma förutsättningar. (Esaiasson 2007) Om 

fördomar om det estetiska programmet stämmer, så kan studien ses som en kritisk 

studie med ogynnsamma förutsättningar för helklassundervisning. Om syftet med 

studien var att visa på fördelar med helklassundervisning så har vi med Karl Poppers 

ord utsatt den för hårdast tänkbara prövning. Men som Esiasson nämner är det oerhört 

svårt att avgöra om ett fall är kritiskt eller typiskt, gynnsamt eller ogynnsamt, då det 

finns mängder av faktorer att ta hänsyn till. I vilket fall så är antalet lärare och elever på 

gymnasiet i hela Sverige mycket stort, gruppen måste ses som heterogen, så möjligheten 

till att hitta ett typiskt fall är kanske inte möjligt. (Esaiasson 2007) Som Esaiasson 

nämner så kan en fallstudie vara intressant i sig utan att det nödvändigtvis går att 

generalisera den. (Esaiasson 2007) 
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4.1.3 Urval för intervju 

Vad gäller lärarna har urvalet varit samtliga nu verksamma samhällslärare på skolan. 

Det fanns bara två. Vad gäller eleverna har jag valt ett slumpmässigt urval för att öka 

generaliserbarheten. Metoden med slumpmässiga urval rekommenderas av forskare 

som Esiasson. (Esaiasson 2007) Esaiasson skriver att slumpmässiga urval har den 

effekten att de resulterar i en relativt god miniatyrkopia av den större populationen, 

särskilt vad gäller beskrivande frågeställningar som i detta fall. (Esaiasson 2007) Detta 

hade varit applicerbart om det slumpmässiga urvalet bestod utav alla elever i Sverige 

som har läst samhällskunskap senaste året. Så är det inte, utan det slumpmässiga 

urvalet är på en skola och detta kan därmed inte ses som en miniatyrkopia av 

populationen. (Esaiasson 2007) Som tidigare nämnt finns orsaker att anta att fallstudien 

har kritiska drag.  

 

För att göra en slumpmässig studie behöver jag definiera urvalet och ha en urvalsram. 

(Esaiasson 2007) Urvalet blir de elever som just nu läser samhällskunskap på valt 

gymnasium. Det finns en sådan klass. Denna grupp får svara på om de vill vara med i 

studien eller ej. Detta påverkar urvalsfraktionen som Esaiasson nämner. 

Urvalsfraktionen handlar om hur stor sannolikheten är att komma med i urvalet 

(Esaiasson 2007) Det är möjligt att mer blyga elever väljer att inte delta och att elever 

som är mer framåt är mer benägna att tacka ja. Det är då möjligt att de som är mer 

framåt är mer positiva till förslagsvis grupparbete. Risken för detta minskar ju fler som 

accepterar att bli intervjuade Av de som tackar ja lottar jag mellan de utvalda men med 

viss stratifiering. Det är möjligt att killar och tjejer upplever situationen olika. Esaiasson 

rekommenderar stratifiering om man misstänker att olika grupperingar kan ha olika 

erfarenheter (Esiasson 2007) I urvalet av fyra personer för djupintervjuer strävar jag 

efter att intervjua två som identifierar sig som tjejer och två som identifierar sig som 

killar. Urvalsramen är enkel då jag har tillgång till klasslista. Bortfall av analysenheter är 

endast ett problem om vissa typer av populationer är borta. (Esiasson 2007) Av de som 

blev slumpmässigt utvalda var två stycken borta och en tackade nej, dels på grund av 

uppmaning från lärare, hen låg efter i uppsatsskrivandet. Orsaken till frånvaron kom 
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aldrig fram. Om orsaken var sjukdom leder det ej till konsekvenser till studien då 

sjukdom får anses vara allmän risk, det kan drabba alla. Om orsaken var skolk är det 

ett problem för resultatet då skoltrötta (eller vad nu orsaken var) elever säkerligen kan 

ge andra typer av svar om hur de uppfattar undervisningsätt än de som med glädje är 

närvarande. Även den som sa nej till studien leder till ett urvalsproblem. Hen verkade 

ha svårt för skolarbetet och om de som har svårt för skolarbetet undantas från urvalet 

är en viss typ av populationen borttagen, vilket är sämre för generaliseringar.  

 

Intervjuerna och enkäten räknas som respondentundersökning (i motsats till 

informantundersökning).  Esaiasson beskriver det som när det är de intervjuade själva 

och deras tankar som är studieobjektet. Han rekommenderar att ställa liknande frågor 

till alla. Målet för mig blir att hitta mönstren i svaren, och förklara var och varför det 

skiljer sig åt. Esaiasson beskriver två huvudtyper av respondentundersökningar: 

samtalsintervjuundersökningar och frågeundersökningar. Jag har gjort båda av den 

anledningen att samtalsintervjuer och frågeundersökningar trots sina likheter ger svar 

på lite olika saker, och mina svar på frågeställningarna blir fylligare. Vid 

frågeundersökningar så ställs det frågor och vid samtalsintervjuer så sker det en 

interaktion. I båda fallen så svarar alla de intervjuade på samma frågor, men vid en 

samtalsintervju så kan dialogen leda till nya frågor som inte ställs till alla intervjuade i 

samma form. Syftet med frågeundersökning är att ta reda på hur vanligt 

förekommande olika svar är i en viss grupp av personer. Vid samtalsintervju handlar 

det mer om att kartlägga individers uppfattningar inom ett område på ett djupare plan. 

Hypotesprövningar lämpar sig i båda fall men i högre utsträckning nås svar om detta 

vid frågeundersökningar enligt Esaiasson. (Esaiasson 2007) 

Samtalsintervjuundersökning och frågeundersökningar är inte samma sak som 

kvalitativ och kvantitativ undersökning även om den förra ofta är mer kvalitativ och 

den senare mer kvantitativ. Frågeundersökning baseras på likvärdiga frågor och blir 

därmed mer jämförbara. (Esaiasson 2007)  
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4.1.4 Frågeundersökning  

Enligt rekommendationer från Esaiasson har min frågeundersökning byggt på samma 

fråga till samtliga svarspersoner, strukturerade och med bestämda svarsalternativ. 

(Esaiasson 2007) Det blir i digital enkätform. I enkäten slapp jag då intervjuareeffekten – 

att de intervjuade påverkas av den personliga kontakten med mig som Esaiasson tar 

upp som ett eventuellt problem. (Esaiasson 2007) Enkäten inleddes med att jag 

förklarade grundläggande begrepp för gruppen. Esaiasson uppmanar att använda ett 

så enkel, icke-akademiskt språk som möjligt (Esaiasson 2007) Jag undvek att använda 

begreppet didaktiska praktiker och refererade endast till undervisningsformer, 

helklassundervisning, grupparbete och individuellt arbete.  

 

Svaren på frågeformuläret har till skillnad från samtalsintervju gett mig tydligare 

indikationer på frekvenser kring åsikter. Esaiasson poängterar svårigheten med att 

mäta åsikter genom frågeformulär då hur man frågar starkt påverkar hur jag får svar. 

Särskilt svårt blir det då det intervjuade ska skatta något abstrakt, vilket jag gjort i mina 

intervjuer. Man kan komma undan den genom att ge mer konkreta exempel som den 

intervjuade ska förhålla sig till. (Esaiasson 2007) Frågorna bör också utformas – särskilt 

till personer med kortare utbildning - vilket här är fallet – så att frågorna inte kräver ja 

eller nej svar, då det finns en tendens till att hellre svara ja än nej. Påståendefrågor ska 

i möjligaste mån undvikas. För att undvika missförstånd ska frågorna också vara så 

korta som möjligt samt undvika negationer.  (Esaiasson 2007) Vet-inte alternativet har 

att undvikits. Esaiasson skriver att om alla intervjuade har vetskap om det efterfrågade 

– vilket de har i mitt fall – så är det bättre om vet-inte-ruta saknas. Jag inkluderade ett 

mittenalternativ enligt rekommendation – ett mittenalternativ påverkar inte den 

relativa fördelningen mellan övriga svarsalternativ. Alternativen blir fem då det för 

många blir otydligt var mittenalternativet är på en skala från noll till tio (det är fem), 

och saknaden av ett mittenalternativ på en skala från ett till tio.  (Esaiasson 2007 ) Jag 

inledde med mer generella frågor, då det enligt Eliasson är möjligt att de mer inriktade 

frågorna påverkar senare svar i enkäten. (Esaiasson 2007) Enkäten inleddes genom att 

jag gick igenom alla begreppen för klassen som ska genomföra enkäten 

 



33 
 

Inledande frågorna om hur vanliga de olika didaktiska praktikerna är i klassrummet 

mäts utifrån en Nominalskala. Anderssen beskriver det som att en nominalskalas 

kategorisering är ömsesidigt uteslutande. (Anderssen 2012) Som nämnt i inledningen 

ser verkligheten inte alltid ut så, men för att få fram tydlig jämförelse så används denna 

skala. Det fick procentuellt skatta hur vanliga praktikerna är.  

Till frågorna om upplevelse av de olika praktikerna används ordinalskala. Anderssen 

beskriver denna som mer lämpad för frågor som undersöker om något har mer av en 

konkret egenskap än något annat. Ordinalskalan är enligt honom bra för att mäta till 

exempel tillfredställelse med olika kategorier, vilket är kärnan i dessa frågor. 

(Anderssen 2012) 

För att tolka frisvaren gjorde jag en meningskategorisering. Kvale beskriver det som att 

långa uttalanden samlas till korta kategorier. (Kvale 1997) Kategorierna är de didaktiska 

praktikerna och är det som kommunicerats till eleverna men med enklare ordalag.    

 

4.1.5 Samtalsintervjuer 

Esaiasson skriver att istället för frekvens ger samtalsintervjuer ett tydligare 

synliggörande hur fenomen gestaltar sig (Esaiasson 2007). Kvale formulerar längre 

forskningsbaserade intervjuers syfte som att få tag på beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld för att tolka dessa fenomens mening. (Kvale 1997) Syftet är med 

andra ord att förstå hur den intervjuade uppfattar sin egen värld. 

Utvalda personer för samtalsintervjuer har fått klart för sig att de är med i en 

vetenskaplig studie – informerat samtycke. Se bifogat brev.  

Inga av de intervjuade är med Esaiassons ord subjektiva experter. De är inte 

framträdande förespråkare för något synsätt av det som undersöks. Han 

rekommenderar runt tio personer för samtalsintervjuer, eller när den som intervjuar 

upplever att inget nytt tillkommer vid nya intervjuobjekt. Som tidigare nämnt kommer 

jag endast att intervjua sex personer vilket ger negativa konsekvenser till möjligheter 

att generalisera. (Esaiasson 2007)  

Intervjuerna är uppdelade i 3 teman: 

1. Hur vanligt är det med de olika didaktiska praktikerna? 
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2. Hur upplevs de olika didaktiska praktikerna, vad händer i 

klassrummet? 

3. Vilka didaktiska praktiker upplevs bäst leda till lärande?  

 

4.1.6 Operationalisering.  

Som nämnt i inledningen så använder jag Granströms uppdelning av didaktiska 

praktiker som metodologiskt redskap. Jag behöver översätta de teoretiska begreppen 

helklassundervisning, grupparbete och individuellt arbete till empiriskt mätbara storheter – 

variabler - en så kallad operationalisering. Som Anderssen skriver är detta svårt då 

teoretiska begreppen är mångdimensionella. (Anderssen 2012) För att göra detta har jag 

att summerat Granströms förklaring av begreppen till kortare och enklare 

sammanfattningar, som blir enklare att kommunicera vid enkät- och 

intervjusituationer. Sammanfattningarna presenteras nedan: 

Helklassundervisning – Hela klassen deltar i samma aktivitet. Elevaktivitet kan 

förekomma men är ej nödvändigt. 

(Exempel på detta är när läraren håller föreläsning, men även aktiviteter där elever 

håller föredrag eller filmvisning och så vidare) 

Grupparbete –Grupper om minst två arbetar tillsammans. Elevaktivitet är ett måste. 

Enskilt arbete – Eleven arbetar själv.  

Det är svårt att avgöra exakt vilka didaktiska praktiker som eleverna/lärarna anser vara 

bäst, men definitionerna ovan används som indikatorer på deras upplevelser om 

praktikerna. Anderssen beskriver indikatorer som nödvändiga vid vad han kallar 

latenta variabler – variabler som inte är direkt mätbara. (Anderssen 2012) 

 

4.1.7 Metod för intervjuanalys 

Det finns en grundkonflikt inom samhällsvetenskapen mellan de som är empiristiskt 

inriktade och kritiska inriktningar mot empirismen - mellan de forskare som har en 

objektivistisk ontologisk grundsyn och de som förespråkar en medvetande- 

upplevelsebaserad, tolkande syn på ontologi och epistemologi. Kritikerna hävdar att 

saker som språk, kognition, sociala konventioner, politik med mera genomsyrar 
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vetenskaplig verksamhet, medan de empiristiskt inriktade har en mer positiv syn 

möjligheten att nå kunskap (Alvesson, Sköldberg 2017) 

 

Med det i åtanke så blir metodvalet för tolkning av materialet helt avgörande för hur 

svaren ska tolkas och därmed vad resultatet av hela studien kommer fram till. I längden 

så påverkar dessa slutsatser också eventuellt hur jag ser på olika undervisningsformer, 

och vad jag kommer att argumentera för i lärarrummet och praktisera i klassrummet. 

Men ju mer kritisk jag är till möjligheten att nå empiristisk kunskap desto mer kommer 

jag att färga materialet. Varje teori väljs av mig, och består av mer tolkningar som även 

dessa tolkas av mig (fast inom teorins ram) Min upplevelse just nu (vilka 

socioekonomiska, språkpraktiska diskurser som nu än skapat denna känsla av åsikt) är 

att jag vill lägga mig nära de intervjuades världsbild och använda mig av en teori som 

inte kommer att föra mig så långt bort från deras ord. Jag tror att detta är det bästa sättet 

att utmana mina och läsarnas förutfattade meningar om didaktiska praktiker.7   

 

Metoden jag använt ligger därmed nära det empiristiska materialet. Jag erkänner 

teorins roll, men i detta fall väljer jag att inte i någon högre grad tolka materialet bortom 

de givna svaren. Jag kommer att använda en fenomenologisk tolkning av data från 

samtalsintervjuerna.  

 

Fenomenologin har flera inriktningar. Jag har använt Husserls traditionella 

fenomenologi – hur ett subjekt upplever vardagsvärlden.  Det som är meningsbärande 

är hur vi uppfattar saker och ting. Inom fenomenologin så är upplevelsen det centrala, 

inte huruvida den har en objektiv motsvarighet. För att skrida från det enskilda 

fenomenet till det mer generella behövs någon form av tankeprocess. Istället för 

analyserande abstraktioner, såsom i tolkande metoder, så försöker vi i analysen finna 

det gemensamma för en hel grupp fenomen – dess väsen.  Det blir en slags komparativ 

analys. Vi ser det allmänna i det enskilda. I fenomenologin är det viktigt att det 

generella inte avviker för mycket från det sinnligt konkreta. Det allmänna är alltid 

 

7 Om inte annat för att göra Schopenhauer nöjd.  
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nedsänkt i det konkreta och är en del av det. Vid bildandet av allmänbegrepp får vi inte 

släppa det konkreta. Den empiriska upplevelsen hos subjektet är ett moment av en 

process, med en historia bakom och en kommande framtid. Metoden leder inte fram till 

en definitiv eller en sann tolkning utan den mest troliga tolkningen (Alvesson 

Sköldberg 2017) 

 

Kvale ger exempel på metoder för intervjuanalys med fenomenologisk inriktning.  För 

samtalsintervjuerna har jag att använt meningskoncentrering. Det innebär att man pressar 

samman långa uttalanden. Kärnan får då inte gå förlorad då man omformulerar och 

sammanfattar långa stycken. Kvale ger exempel på fenomenologiskt baserad 

meningskoncentrering. Poängen med den typen av studie blir att systematiskt 

behandla data uttryckt i vardagligsspråliga termer. Det går till så att jag i tolkningen av 

datan först läst igenom alla svaren för att få en känsla för helheten. Sedan fastställde jag 

meningsenheterna såsom de sagts av den intervjuade. Sedan sammanfattade jag detta 

med så få ord som möjligt. Utan fördomar ska jag tolka och kategorisera materialet. Sedan 

ställde jag frågor till meningsenheterna. Vad svarar detta på det som i studien 

undersöks? Sedan knöts detta ihop till en deskriptiv utsaga. Analysmetoden använder 

ett deskriptivt förhållningssätt, beskriver situationen utifrån den intervjuades 

synvinkel och behandlar situationen som en forskningsenhet. Kvale skriver att metoden 

passar för analys av komplexa intervjutexter vilket jag anser mina intervjuer vara. 

(Kvale 1997) Komplexiteten består i mitt fall bland annat av att jag summerar ned 

komplexa processer i tre enkla kategorier – helklassundervisning, grupparbete och enskilt 

arbete.  

 

Nedan bifogas grafisk översikt från Kvales bok om hur intervjuerna kan sammanfattas: 

 

(Kvale 1997) 

 



37 
 

För att hålla mig trogen till metoden valde jag vid intervjusituationerna att inte 

ifrågasätta eller på något sätt påverka/rikta den intervjuade. Jag försökte överlag 

undvika att be dem att utveckla sådant som de själva inte valt att utveckla, och att 

endast i liten mån försöka koppla det till studiens centrala problematik. Följdfrågor 

bestod oftast i att de fick förklara när jag inte förstod vad de menade. Syftet med detta 

var att i så hög utsträckning som möjligt se det ur den intervjuades synvinkel. 

Följdfrågor som leder in den intervjuade på perspektiv som är intressanta för mig kan 

leda till att detta inte är genuina upplevelser hos den intervjuade och att de tidigare inte 

reflekterat om detta i högre grad. Av samma anledning ifrågasatte jag inte motsägelser 

hos den intervjuade. Om de vid ett tillfälle upplevde att lärarens makt var starkast vid 

helklassundervisning och vid ett annat tillfälle att det var tvärtom, så ifrågasatte jag inte 

detta och utkrävde ett samlat stringent svar. Vi bär motsägande åsikter, intervjuerna är 

ett bevis för detta, och jag vill att intervjuerna ska spegla detta. Att nå raka summativa 

resultat var inte av intresse. Detta förhållningssätt är också viktigt då en 

fenomenologisk studie kräver att min förförståelse inte påverkar studien, mitt mål är att 

nå deras livsvärld. När jag tar bort mina förutfattade meningar så kan jag nå essensen 

av de jag intervjuar – deras åsikters väsen. Empirin, inte någon teori, blir i fokus. Denna 

fenomenologiska analys blir därmed induktiv – ju mer jag iakttar olika fenomen, desto 

närmare kommer jag åsikternas väsen.  

 

Induktivt grundad metod har sina brister - vad får jag reda på om tingen i sig genom 

denna metod - vet jag mer än dessa undersökta exempel? Och kan jag ta till mig empirin 

ofiltrerat såsom jag gör här - borde jag inte förtydliga min förförståelse? Kan jag 

verkligen ställa mig utanför den värld jag undersöker? Kanske inte. Dessa frågor och 

då eventuella begränsningar kommer inte i denna form få ett svar då jag måste välja 

metod. De brister med induktion och brist på objektivitet som Husserls fenomenologi 

eventuellt har, kommer även denna studie bära.  

4.2 Etiska överväganden.  

Alla deltagarna fick tillgång till ett brev där jag förtydligade deras roll i studien. (se 

bifogat brev 7.2) Innan enkät och intervjuer berättade jag än en gång för alla deltagande 
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vad syftet med den aktuella forskningen var och vilken roll de hade i det hela. Då alla 

var över 15 ansåg jag enligt vetenskapsrådets riktlinjer det inte nödvändigt att kontakta 

vårdnadshavare. Allas medverkade var frivilligt, en avstod ju till exempel, även om jag 

med mjuk röst förklarade att allas medverkan var viktig. Jag förklarade också att de 

närsomhelst fick avbryta. Alla hade möjlighet att läsa materialet innan det publicerades 

och i samband med det fick dra ur sitt bidrag ur studien. Ingen av lärarna vet vilka eller 

hur många som förutom dem var del av studien. Elevernas enkät var anonym. De såg 

vilka elever som var med i samtalsintervjuerna, men det kunde ingen berörd lärare se 

då jag hämtade dem för intervjuer på annan lektion än samhällskunskapen som är 

kärnan i studien. Det var också ett större antal elever så den lärare som befann sig där 

just då vet ej vem som sagt vad. De data som kom fram utifrån intervjuerna kommer 

endast att användas för forskningsändamål – denna studie. I studien är också alla 

anonymiserade. Därmed anser jag att studien uppnått vetenskapliga rådets fyra 

huvudkrav för forskningsetiska principer – informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Vetenskapliga rådet) 

 

 

5 Resultat 

5.1 Enkäter.  

5.1.1 Hur många procent ägnas åt respektive undervisningssätt 

Som sammanfattas i graferna nedan så är elevernas upplevelse att mest tid ägnas åt 

helklassundervisning, näst mest åt enskilt arbete och minst åt grupparbete, även om det 

finns en ganska stor spridning i upplevelsen av hur vanliga dessa praktiker är. Snittet 

för helklassundervisning blir avrundat 56%. Snittet för grupparbete blir avrundat 22% 

Snittet för enskilt arbete blir avrundat 39%. Summan av dessa snittsiffror blir 117%. 

Slutsatsen av det är att även om jag förklarat för klassen vad dessa tre första frågor gick 

ut på så var de inte helt nogräknade med procentsatserna när de svarade.8  

 

8 Eller så behöver vi lägga lite mer resurser på gymnasiets matteundervisning. 
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5.1.2 I vilken utsträckning leder respektive undervisningssätt till lärande? 

Svarsalternativen var ett till fem, där ett representerade ”till väldigt liten utsträckning” 

och fem representerade ”till väldigt stor utsträckning” Snittet för helklassundervisning var 

3.0. En nästan kvalificerad majoritet hade också satt en trea på frågan, medan sju 

stycken av arton gav en spridning från lägst till högst. Grupparbete gav ett lägre snitt på 

2.67, där hälften hade satt en tvåa. En av fyra hade dock satt en fyra i värdering, så 
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spridningen var här ganska stor. Enskilt arbete fick högst snitt på 3.78. där en nästan 

kvalificerad majoritet satt en fyra och endast en satt en värdering under en trea. 

Sammanfattningsvis verkar en stor grupp ge helklassundervisning ett medelomdöme, 

en stor grupp ger enskilt arbete lite högre än medel och grupparbete är mer spretigt, en 

del anser det vara under medel medan inte lika många, men ändå en försvarlig grupp 

anser det vara lite bättre än medel.   
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5.1.3 Frisvarsfråga 

I slutet av enkäten fanns en frisvarsfråga. Frågan formulerades som: ”Egna tankar om 

vilket/vilka undervisningssätt du föredrar för att: du ska ta till dig och komma ihåg 

kunskap, kunna använda denna kunskap, utveckla förmåga att uttrycka dig.”. Frågan 

var frivillig. Tolv av arton valde att skriva på denna fråga. I grafen nedan sammanfattar 

jag vad frisvarsfrågornas svar. Om en elev föredragit två undervisningssätt har båda 

sätt kommit med i beräkningen. I flera fall har eleven diskuterat mer allmänt och de 

räknas då inte in i uppställningen nedan.   

 

Undervisningsform som leder till lärande Antal elever 

Helklassundervisning 4 

Grupparbete 3 

Enskilt arbete 7 

 

I frisvarsfrågorna så är enskilt arbete lika populärt som de båda två övriga 

undervisningssätt tillsammans. I övrigt motiveras varför de gillar, eller inte gillar, de 

olika undervisningssätten på olika sätt. En fenomenologisk analys av frisvaren är att 

eleverna har ganska olika uppfattningar av de olika undervisningssätten.  Tre stycken 

gillar kombinationen lärargenomgång och instudering. Grupparbete problematiseras av 

fem stycken. Problem som tas upp är att man måste ”kompromissa i ett grupparbete”, 

att det är viktigt att man ”hamnar med folk som faktiskt vill arbeta” och vikten av att 

inte hamna med elever man ”hänger med” då risken finns att inget blir gjort. Enskilt 

arbete motiveras av några med att arbetsmetoder och nivå kan anpassas till individen.  

 

5.2 Sammanfattning av enkäter 

Den vanligaste formen av arbete upplever eleverna är helklassarbete, relativt tätt följt 

av enskilt arbete. Minst tid, 22% ägnas åt grupparbete. Både i frisvarsfrågor och när de 

poängsätter de olika undervisningssätten så värderas enskilt arbete högst, det ligger en 

bit över de andra sätten. Det är också ett arbetssätt som inte problematiseras. Både 

grupparbete och helklass arbete problematiseras då helklassundervisning kan ses som 
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långtråkigt och grupparbete som ineffektivt med många ingredienser som kan förstöra 

arbetet. Generellt så premieras helklassundervisning något högre än grupparbete av 

eleverna.  

5.3 Sammanfattning av samtalsintervjuer.  

Nedan kommer jag utifrån fenomenologisk analysmodell sammanfatta svaren från 

intervjuerna med både lärare och elever. Vid fenomenologisk analys ska jag som sagt 

analysera helheten i materialet och enskilda delars innebörd och relationer. Jag kommer 

därmed att blanda och göra skillnad på generella upplevelser och sådana som är mer 

individuella 

 

För att få en tydlighet kring både första frågeställningarna men i synnerhet den tredje 

frågeställningen så har jag disponerat samtalsintervjuerna utifrån intervjufrågorna. Då 

tydliggörs skillnaden i åsikt mellan lärare och elev.  

 

En generell skillnad mellan lärar- och elevsvaren är att lärarna är mycket mer utförliga 

i sina svar. Både lärare och elever har bestämda åsikter om upplevelser av de olika 

undervisningssätten. Lärarna har en mer uppenbar reflektion om orsakerna till olika 

undervisningssätt, och en mer nyanserad bild av olika sätt att arbeta inom de olika 

undervisningssätten och hur de ska gå över i varandra. Medvetenheten om orsakerna 

till de olika arbetssätten skiljer elev och lärare, medan medvetenheten om dess 

konsekvenser kan båda ha en nyanserad bild om. Samma frågor blev ställda till 

eleverna men då byttes ordet ”elev” ut till ”du”.  

 

5.3.1 Hur ser de olika undervisningsformerna ut i praktiken? 

5.3.1.1 Helklassundervisning 

Eleverna uppfattar helklassundervisning som lärarföreläsningar. Ganska långa sådana, 

ofta framför en Powerpoint.  

Lärarna beskriver helklassundervisning något mer dynamiskt med innehåll såsom 

instruktioner som sedan ska leda till någon uppgift eller att andra artefakter såsom 
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artiklar gör undervisningen mer dagsaktuell. Skillnaden för eleverna är lärarens 

förmåga att engagera och levandegöra stoffet.  

5.3.1.2  Grupparbete 

Både elever och lärare upplever att grupparbete går till så att de får en uppgift de ska 

bearbeta tillsammans för att sedan presentera det i helklass eller, vilket är mindre 

vanligt, lämna in som stencil eller dokument. Alla elever beskriver deras arbetssätt som 

komplementärt – de delar upp arbetet och gör varsin del. Ibland upplevs det även som 

disjunktivt – att någon gör mer än alla andra. Ingen upplever det som konjunktivt. Ena 

läraren upplever grupparbetet i klassen som konjunktivt och att designen är gjord så 

att de inte kan göra varsin del.  Den andra läraren upplever att det kan gå till på alla tre 

sätt, och att det är upp läraren att vara aktiv där och styra arbetet. Min tolkning är att 

det finns skillnad i hur elever och lärare uppfattar undervisningssättet, där lärarna har 

en mer positiv syn på formens dynamik. 

5.3.1.3 Enskilt arbete 

Enskilt arbete upplever eleverna vara mer fritt. Även om instruktionerna sätter ramar 

så är innehållet och tidsupplägget mer fritt än övriga undervisningsformer. Alla 

upplever att enskilt arbete består av skrivande. Så beskriver även lärarna enskilt arbete. 

Lärarna upplever undervisningsformen som mer vansklig, som något som måste vara 

styrt av dem. Båda lärarna understryker med emfas att ju mer styrd det enskilda arbetet 

är desto bättre blir det, särskilt vad gäller innehåll och mål, men även vad gäller 

tidsupplägg. Med tydlig styrning undviks problem som att elever inte kommer igång 

med skrivande eller söker material i all evighet. Lärarna anser också att självständigt 

arbete är mycket enklare för studievana elever som har goda läs- och skrivegenheter. 

Den typen av problematik nämner inte eleverna. De reflekterar främst om 

konsekvenser för sig själva 

 

5.3.2 Relevans, makt och samverkan hos eleverna 

Jag frågar både elever och lärare om det är viktigt att undervisningen är relevant för 

eleverna och vilken undervisningsform som oftast känns mest relevant för eleverna – 

till exempel att det kan kopplas till deras vardag/verklighet. Både lärare och elever 
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tycker att koppling till elevernas vardag är viktigt, även om jag inte upplever att detta 

sägs med emfas. Undervisningssätten för att göra det relevant för eleverna skiljer sig 

också åt mellan alla intervjuade, och det går inte att sammanfatta någon praktik som 

mer relevant för eleverna än någon annan.  

 

För eleverna är det i enskilt arbete som de har mest makt och i helklassundervisning 

har de minst makt. Hos lärarna finns det olika uppfattningar. Till viss del 

överensstämmer lärarnas uppfattningar med eleverna, på grund av att läraren inte kan 

kontrollera vad eleverna gör när de sitter med sina datorer.  Till viss del anser lärarna 

att dem har lika mycket makt i vilken undervisningsform som än bedrivs. De kan 

uppleva mer makt vid enskilt arbete om det är tydliga instruktioner så att nästan alla 

klarar det. Lärarna upplever också att när eleverna själva får bestämma allt så minskar 

mängden elever som klarar det i väldigt hög grad: ”Ju mer makt vi lägger på individen, 

desto färre kommer klara det.” 

 

Hur viktig är den sociala samverkan i gruppen för att lärande ska nås? Alla elever anser 

att det är väldigt viktigt, särskilt för grupparbeten och det stämmer lärarna in på. Ena 

läraren ser det ur sitt perspektiv och säger att hens arbete som lärare försvåras av sin 

enligt egen uppfattning dåliga relation till klassen.  

 

5.3.3 Undervisningsformernas påverkan på lärandet 

Vad gäller vilken undervisningsform som hjälper eleverna att utveckla förmåga att 

uttrycka sig så är det generella svaret hos eleverna grupparbete, det nämner alla, och 

den främsta orsaken är för att de aktivt får kommunicera i denna form. De nämner även 

fördelen att de får med sig nya perspektiv när de får diskutera i grupp. 

Lärarna nämner både läsande och lyssnande som viktiga ingredienser. Lärarna vill 

gärna ha diskussioner men förespråkar en mer förberedd diskussion med till exempel 

olika förutsättningar för diskussionen eller med förberedd argumentation eleverna fått 

arbeta med själva.  
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Vad gäller förmågan att lösa problem upplever eleverna att även detta bäst sker i 

grupparbete även om det finns upplevelser att det kanske inte alltid är de bästa 

lösningarna på problemen, även om de är bättre än när en jobbar enskilt. En av eleverna 

tycker att det är när lärare kopplar det till verkligheten med ”visste-ni-att”- 

genomgångar. Lärarna anser att problemlösning kan fungera i alla typer av 

undervisningsformer, kanske med undantaget enskilt arbete. Svårigheten med enskilt 

arbete är kopplingen mellan det teoretiska och det praktiska. Det är viktigt att få ta 

ställning, i synnerhet i samhällskunskap, för att skapa en situation av problemlösande.  

 

Vilken roll har då fakta för lärandet? Är det viktigt att lära ut fakta och är fakta viktigt 

för lärande? Eleverna upplever fakta som viktigt, från ”relativt viktigt” till ”det 

viktigaste”, men åsikten delas inte av alla. En anser inte att det är viktigt – fakta kan 

man kolla upp på nätet. Alla elever anser att helklass är det bästa för att lära sig fakta 

samt enskilt arbete i tre av fyra fall.  Lärarna anser också att fakta är viktigt för lärande. 

Valet av stoff är ett jätteviktigt och jättestort jobb för pedagoger, för det finns så mycket 

stoff att välja av. ”urvalet blir essentiellt”. Om vi inte har fakta att utgå ifrån vet vi inte 

vad vi pratar om uttrycker en lärare. För att eleverna ska ta till sig fakta är interaktiva 

föreläsningar bäst – läraren pratar och eleverna får ställa frågor – helklassundervisning. 

Det är också bra om de kan läsa innan, men det går också i klassrummet – enskilt arbete. 

Läsande och skrivande är upplevs också viktigt för att lära sig fakta och att det inte 

spelar någon roll om detta är enskilt eller i grupp. Överlag är det bra att konsumera stora 

textmängder för eleverna för att nå större faktanivå. Eleverna kan uttrycka sig mer 

självsäkert om fakta - ”Fakta är viktigt, det ger grund för lärande.”, medan lärarna 

verkar ha en mer komplicerad relation till fakta, och detta är en av de frågor där lärarna 

har markant längre redogörelser än eleverna och i hög grad resonerar fram och tillbaka 

- faktans roll är också ifrågasatt i flera av de traditionella teorierna.  

 

Vilken undervisningsform upplevs då bäst leda till lärande?  Svaren från eleverna är 

långt ifrån entydiga men vissa generaliseringar går att dra. Många upplever att enskilt 

arbete är den bästa eller, som i ett fall, i kombination med helklassundervisning, 

undervisningssättet för att nå lärande. Även helklassundervisning är bra - i sig eller i 
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samband med enskilt. Samtidigt uppleves helklassundervisning av några som det 

sämsta, så helklass som undervisning mer problematiserat. Problem som nämns är 

långa föreläsningar som kan vara svårt att hänga med i om man inte kan något från 

början. Ingen av eleverna sätter grupparbete som det som bäst leder till lärande. Det 

finns reflektioner om vissa positiva konsekvenser som kommer av grupparbete, såsom 

att man kan lära sig av gruppdiskussioner. Många problem nämns med grupparbete 

som att en gör allt, att arbetet delas upp och att man bara lär sig sin grej, och att eleverna 

har olika ambitionsnivåer i gruppen. Enskilt arbete verkar med liten marginal vara det 

mest gillade, och även det som inte problematiseras av eleverna. På andra plats kommer 

helklassundervisning, som hälften tycker är mest effektivt, men som andra hälften 

gillar minst. Grupparbete upplevs av flera innehålla problematiska aspekter, även om 

det finns bra utfall även av denna undervisningsform. Ingen nämner grupparbete som 

mest effektiv. Min tolkning av svaren är att de vill ha intressanta föreläsningar med 

engagerade lärare, som inte ska vara för långa. Sedan vill de jobba själva. Då och då kan 

grupparbete förekomma för att de ska få del av olika perspektiv. 

 

Min tolkning av lärarnas svar vad gäller vilken undervisningsform som bäst leder till 

lärande är att även de vill ha blandning av undervisningssätten, även om det till viss 

del är grumligt, vad som leder till lärande.  Ena läraren uttrycker det såhär: ”För mig 

fungerar det bäst genom variation, dessa tre behöver kombineras” – först helklass, sen grupp, 

tillbaks till helklass, sen enskilt och så vidare. Variationen är det viktigaste. Lärandet 

blir tydligt vid en så kallad ”Aha-upplevelse”, och det kommer efter tragglande. 

Samma problem gås igenom med olika former. ”Aha-upplevelsen” – lärandet - kan 

enligt läraren komma ifrån läraren, och troligen kan övriga former också få bort tidigare 

missuppfattningar. Någon form av enskilt arbete är enligt läraren nödvändigt. Övriga 

undervisningsformer är bra, men kan undvaras vid enskilda uppgifter. Problemet med 

helklass och grupp är att de kräver elevens närvaro och sinnesro. En hel lektion med 

helklassarbete är inte bra. Vi bör tolka läraren som att enskilt arbete är nödvändigt men 

därmed inte sagt att det är viktigast. Blandningen är viktigast. ”För mig är det ett 

mysterium, vad som leder till lärande.” säger läraren när hen tänker kring 

undervisningsformerna. Hen är av samma åsikt som första läraren om vilken 
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undervisningsform som bäst leder till lärande– ”en kombination är det absolut bästa. ” 

Läraren upplever också att ”undervisningsform spelar ingen roll” – ingen av 

undervisningsformerna är nödvändigtvis bättre än de andra.  Hen lägger istället vikt 

vid feedback, återkoppling och reflektion för att nå lärande -”att eleverna förstår vad de 

inte förstår och förstår, och får möjlighet att korrigera det …och möjlighet att reflektera, är bra 

… lärande sker innan, i arbetet, och i uppföljningen ” Andra saker hen säger leder till 

lärande är narrativ, anekdoter, elevers lust och intresse för ämnet. Hen nämner också 

att även om man som lärare vill jobba med inre motivation så visar erfarenheten att 

”yttre motivation, överhängande hotet om underkännande eller möjlighet till högre betyg är en 

väldigt stark drivkraft hos eleverna. Därför tänker jag att skriftliga prov som kräver mycket 

förberedelse är viktigt för lärande.” Läraren väljer ändå att ha mycket helklassundervisning 

på grund av tidsekonomi. Det är mycket centralt innehåll och många kunskapskrav 

som ska med, samt stora elevgrupper. Läraren upplever att man som resurs blir mest 

effektiv vid helklassundervisning, eleverna får då maximal tid med lärare. Läraren 

problematiserar självständigt arbete då man riskerar att förlora insyn i elevernas arbete 

– ” De har egna datorer och det kan gå två lektioner utan att jag sett att det föregått någon 

aktivitet från denna elev. Medan vid helklass ser jag tydligare vad eleven har för sig.”  

 

5.3.4 Skillnad mellan lärande och att nå målen i kursen 

Alla elever stämmer in i påståendet att det är skillnad mellan lärande och att nå målen 

i kursen:” Att nå målen i kursen behöver inte alltid betyda lärande, utan det kan betyda 

att prestera vid en viss punkt.”, ”Når man målen i kursen så kan man glömma bort allt 

sekunden efter provet.” ” Ofta kan man nå målen utan att man förstår innehållet. Man 

bara repeterar vad man hört. Det är ganska stor skillnad.” (citat från tre olika elever) En 

stark upplevelse hos eleverna är att målen i kursen (presenterat av mig som ”till 

exempel kunskapskraven”) är tätt sammanknutna med specifika examinationer. Det 

finns dock upplevelser med en annan typ av argumentation: ”Med kunskapskraven så 

är fokus på att hinna med allt. Det är mycket man går igenom snabbt för att sen gå 

vidare på det. Man behöver sätta sig in i saker mer för att skapa förståelse för något.” 

Min tolkning av helheten är att det finns en stark upplevelse av skillnad mellan lärande 
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och måluppfyllnad och att detta är problematiskt för lärandet. Om de fokuserar på 

målen så når de inte av nödvändighet lärande. 

 

Ena läraren skrattar till vid frågan om skillnad finns mellan lärande och måluppfyllnad 

vilket i detta fall understryker att sådant är fallet och konstaterar att det finns ett glapp 

mellan de examinationer lärare har och elevernas kunskaper, men att det inte borde 

vara så. Att skapa examinationer som mäter faktiska kunskaper och förståelse är enligt 

hen jättesvårt. Den andra läraren konstaterar att om det pågår lärande i klassrummet 

så når man kunskapskraven. Sedan kan det ju vara så att om en elev börjar från en 

mycket låg nivå så kan lärande uppstå, men att eleven inte ändå når hela vägen fram. 

Denne lärare knyter också nivån på skrivandet som en nyckel för att nå kunskapskraven 

för eleverna. Hos lärarna är uppfattningen mer spridd, även om min upplevelse av 

svaren är en upplevd problematik i att måluppfyllnad inte alltid leder till lärande.  

5.4 Värdering av metoderna 

Metoderna kompletterar varandra på ett för studien breddande sätt. 

Samtalsintervjuerna och enkäterna har gett ett enligt mig först kvalitativt och sedan till 

viss del kvantitativt svar på lärare och elevers upplevelse av undervisningssätten. 

Redan mängden fyra samtalsintervjuer med eleverna gav en bredd som på ett bra sätt 

speglade den enkät som gjordes. Min uppfattning är att fler intervjuer i denna klass 

troligen inte skulle gett annat resultat. Generaliserbarheten känns dock låg då jag bara 

använt mig av en klass. Intuitivt och utifrån egen erfarenhet som lärare i tio år så skiljer 

sig klasser mycket åt utifrån vilken inriktning och vilken skola de går på. Fler klasser 

från fler skolor hade mycket väl kunnat gett ett annat resultat. Vad gäller lärarna så gav 

de timmeslånga intervjuerna en nyanserad inblick i hur de uppfattar situationen, och 

jag kände att jag nådde god insikt i deras upplevelser. Att även här göra fyra intervjuer 

hade gett en starkare generalisering, jag upplevde en starkare åsiktsbredd hos eleverna. 

Fenomenologin som metod för intervjuanalys passade både vid intervjusituation och 

vid analys då det är just uppfattningar som eftersökes i studiens problemuppställning. 

Vad gäller insamling av teori så upplevde jag en svårighet i att nå neutralitet. Det är 

svårt att välja vilka teorier som ska med, och att använda sig av kontrasterande teorier 
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som jag gjort kan leda till att framlagda teorier inte är en bra representation av 

nuvarande forskningsläge. Det är inte heller lätt att avgöra vilka teorier som är mer 

allmängiltiga då jag inte har tillgång till alla lärarutbildningars kursmaterial. Och om 

jag hade det hade en genomgång av dessa varit för diger för studiens omfång. Jag har 

utgått från den litteratur som gällde när jag själv läste till lärare för tio år sedan, och den 

byggde till stor del på Sociokulturella- och Pragmatiska teorier. Huruvida detta än 

gäller, och om det generellt gäller på andra högskolor än den jag gick på är inte utrett.  

 

 

6 Diskussion 

Syftet med studien var att belysa problematiken om vilka undervisningssätt som bäst 

leder till lärande hos elever.  

 

Den sammanfattning som ligger närmast sanningen om vilka didaktiska praktiker som 

bäst leder till lärande - både vad gäller teori, elevers upplevelse, och lärares upplevelse 

- är oenighet. En slutsatsen man kan dra av detta är: en blandning av undervisningssätt 

är rimlig. Svaret är intuitivt, och kanske inte värdigt som ensam slutsats i studie på 

magisternivå. Vi behöver hitta de nyanser och diskrepanser mellan teori och praktisk 

upplevelse för att kanske ta något steg framåt i hur vi bör vikta dessa undervisningssätt 

i klassrummet: förändra arbetssätt, ägna mer tid åt och så vidare. 

6.1 Upplevelse av undervisningssätten 

Det finns skillnader mellan vad elever upplever och vad lärare upplever om 

undervisningssätt. Det finns även skillnader mellan vad teorin säger och vad eleverna 

upplever. Och det finns skillnader i hur eleverna och lärarna beskriver de olika 

undervisningsformerna.  

Lärarna beskriver helklassundervisning som mer dynamisk medan eleverna i många 

fall ser det som enbart lyssnande med eventuell Powerpoint. Lärarna har en starkare 

tendens att beskriva grupparbete som konjunktivt, vilket enligt Granströms är optimalt 

för att lärande ska uppstå. Eleverna ser det å andra sidan som komplementärt med 

inslag av disjunktivt. Både Granström och eleverna ser det som ett problem för lärande 



50 
 

då komplementärt arbete inte ger eleverna en helhetsbild av materialet. Lärarna är med 

emfas eniga att för bästa resultat inom enskilt arbete bör det vara tydligt styrt. Detta är 

en kontrast till elevernas uppfattning av enskilt arbete som en mycket mer fri form av 

arbete än övriga undervisningsformer. De ser verksamheten som relativt fri även om 

ramar finns. En elev uttrycker att även om ramar finns så blir det inga konsekvenser 

om man inte följer dessa ramar.  

 

Hur fungerar undervisningsformerna i praktiken? Granström beskriver en hierarkisk 

struktur som skapas vid helklassundervisning, och en distans mellan elev och lärare. 

Eleverna beskriver i vissa fall helklassundervisning som ”tråkigt”, och att ”man bara 

lyssnar”. Detta är på sätt och vis en distans mellan elev och lärare. Huruvida det är 

någon hierarki är otydligt. Granström beskriver grupparbete som ”elevernas eget 

sökande efter kunskap.” Detta stämmer då det verkar vara huvudsakliga 

sysselsättningen, dock med tillägget att detta inte främst verkar vara ett kollektivt 

arbete utan komplementärt -varje elev gör varsin del – och är då egentligen individuellt 

arbete. Granström skriver att det klassiska individuella arbetet var väldigt styrt, och det 

enskilda var mer fritt. Detta verkar stämma med elevernas uppfattning då deras 

motiveringar om varför de gillar enskilt arbete är för att det är mer fritt. De problem 

som Granström tar upp – minskad utveckling och samarbetsförmåga – är inget som 

eleverna är bekymrade eller reflekterar över. Lärarnas uppfattning är till viss del att det 

enskilda arbetet är lika styrt som övriga arbeten och där finns en skillnad.  

 

När det gäller vilken didaktisk praktik som är vanligast passar Granströms fördelning 

bäst i denna studie då helklassundervisning är det vanligaste följt av enskilt arbete.   

6.2 Teorin i praktiken 

 

Som vi sett i tidigare kapitel vill flera teoretiska perspektiv ha stora inslag av elevaktiva 

arbeten, gärna i grupp, för att nå lärande, detta på bekostnad av lärargenomgångar. Vi 

har också sett att det finns teoretiker som motsäger sig detta. Det är intressant att det 
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arbetssätt som teori och till viss del lärare problematiserar mest, enskilt arbete, är minst 

problematiskt hos eleverna, och det arbetssätt som de anser bäst leda till lärande.  

 

Behaviorismen framställs inte sällan som en historisk artefakt, pliktskyldigt inledande 

i teorikurserna på lärarhögskolor. Säljö avslutar sina resonemang om behaviorismen 

med ”behavioristiska principer inte har den generella tillämpning på människor” (som de 

själva påstod) (Säljö s.37) Ena läraren lägger dock stark vikt vid värdet av examinationer 

som motivator för eleverna. Summativa bedömningar från prov bär enligt mig helt klart 

spår från behaviorismens tankar – genom förstärkning får vi fram önskvärt beteende 

hos respondenten. Om nu lärandet är en komplex process, varför skulle inte betingning 

kunna vara en del av denna komplexa process?   

 

Både teori, lärare och elever förespråkar grupparbete för att lösa problem – 

kognitivismens kognitiva konflikter. Detta rimmar dock dåligt med att särskilt eleverna 

inte verkar värdera grupparbete i någon högre utsträckning. Eleverna gillar dock 

kognitivismens idé av att de själva får utforska på sin egen nivå. Elever uttrycker 

fördelar med det som med Dewey ord kallas det deliberativa samtalet – samtal där elever 

med olika ideal och från olika bakgrund tar del av, och bidrar med egna perspektiv, och 

använder samma argument om varför grupparbete är bra. De verkar dock inte lika 

övertygade att det är detta som är vägen till lärande när de får frågan explicit. Men när 

de värderar delar som ändå är viktiga inom lärande - problemlösning och förmågan att 

uttrycka sig – så anser eleverna att grupparbete är bäst, vilket pekar på en indirekt 

reflektion kring att grupparbete ändå leder till bra resultat vad gäller viktiga 

ingredienser inom lärande.   

 

Problemlösning är centralt i både kognitivismen (Piagets kognitiva konflikter) och inom 

pragmatismen (Deweys inquiry) Generellt så verkar elever och lärare inte lägga samma 

vikt vid problemlösande som dessa teorier vill. Intervjufrågan om problemlösning är 

en av de frågor som minst utvecklas av elever och lärare, inga tydliga strategier för detta 

finns, trots att både pragmatismen och kognitivismen lägger mycket stor vikt vid detta.  
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Ena läraren lägger stor vikt vid att eleverna ska vara medvetna om processen precis 

som pragmatismen förespråkar. Pragmatismen förespråkar en stark koppling mellan 

klassrummet och elevernas vardag. Ekholm och Scherps studie pekar mot samma 

slutsatser. Detta diskuteras inte med samma emfas av elever och lärare och det är inte 

heller tydligt vilken undervisningsform som bäst leder fram till detta. Skolan verkar 

dock vara elevaktiv med elevinflytande vid enskilt arbete.  Det primära för eleverna 

verkar alltså inte vara att undervisningen är kopplad till deras vardag, utan snarare till 

deras nivå och arbetstakt och metoder. Detta är i linje med vad Hattie påstår. Om vi 

använder Boströms och Rasmusen uppdelning så verkar eleverna vara okej med en 

dialektiskt strukturerad pedagogik – ett överordnat pedagogiskt innehåll är bra - bara de 

får göra det själva i egen takt. Pedagogiken passar bra med helklassundervisning och 

enskilt arbete som också är de populäraste arbetssätten hos eleverna.  

 

Vygotskijs och den sociokulturella teorins fokus på de sociala processerna rimmar 

något dåligt med elevernas uppfattning att det främst är enskilt arbete som leder till 

lärande och i minst grad grupparbete. Om vi ser lärargenomgångar som något socialt 

så kan vi klämma in helklassundervisning med efterföljande individuellt arbete som 

Vygotskijs internalisering, men det är att vara något generös mot teorin. Metoden ligger 

dock närmare Wertch teorier om appropriering. Det går inte i denna studie att avgöra 

om Dysthe har rätt eller fel om samverkans roll för lärande. Det är dock tydligt att 

hennes slutsatser inte är vad eleverna upplever. Precis som hon och Granström 

konstaterar så kan det vara så att det inte är grupparbete i sig eleverna inte uppskattar, 

utan att det bedrivs på ett sätt som egentligen inte är grupparbete, utan som enskilt 

arbete där du inte får hela bilden. Som Säljö skriver så är det en utmaning att få de 

kollektiva aktiviteterna att leda till praxiserfarenheter som tydligt bidrar till 

kunskapsutveckling. Skolverkets rapport om grupparbete tar upp liknande 

problematik, att grupparbete är bra didaktisk praktik med förutsättningen att den görs 

på rätt sätt.  
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När flera elever pratar om helklassundervisning så tycker dem att lärarens förmåga är 

avgörande för om undervisningssättet är bra eller inte. Detta går i linje med vad Hattie 

påstår om vikten av lärarens förmåga.   

 

En annan kontrast mellan teori och elevers upplevelse är enskilt arbete. Ersgård 

beskriver enskilt arbete som en orsak till skolans försämrade resultat senaste 

decennierna. Likande resonemang finner vi hos Didau och i rapporter på skolverkets 

hemsida. Som bekant är detta den praktik eleverna värderar högst.  

 

Dewey anser att undervisningen i alltför hög grad handlar om att inhämta fakta. Denna 

uppfattning delas inte av eleverna. Alla elever stämmer in i Christodoulos idéer om att 

fakta bäst lärs ut genom helklassundervisning, och de flesta anser också att fakta är 

viktigt. och att detta främst kommer genom föreläsningar. Utifrån ett elevperspektiv så 

är en rimlig slutsats att de för att nå lärande bör ha en del helklassundervisning, detta 

stämmer även en av lärarna in på.  

Giota delar upp lärandet i lärandemål eller prestationsmål. Det är en kraftig konsensus 

bland alla elever och ena läraren att det i skolan finns en tydlig diskrepans mellan dessa 

två – mellan lärande och att nå målen i kursen - vilket ingen bör se som önskvärt. Det 

försvårar överlag lärande. Problemet med skillnaden mellan lärande och att nå målen i 

kursen tillskriver eleverna till stor del examinationsformerna. Det verkar som att de 

upplever att de endast behöver prestera vid en viss punkt 

 

Sammanfattningsvis så verkar stora delar av teorin om didaktik förespråka 

grupparbete. Men om vi tittar på enkäten så är grupparbete det som eleverna upplever 

till minst grad leda till lärande. Om vi förmodar att Granströms definitioner av 

grupparbete stämmer så sker det mesta grupparbetet på ett sätt som inte gynnar 

lärandet. När eleverna delar upp arbetet i var bit för sig så är det egentligen inte 

grupparbete längre utan ett enskilt arbete som inte görs ordentligt då de bara gör en del 

av arbetet var. De får endast hela biten framställt när det presenteras inför klassen, 

vilket verkar vara ett vanligt arbetssätt, och då är det att räkna som helklassundervisning.  
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6.3 En sista reflektion 

Om vi återgår dit där vi började - till Antiken en sisådär 400 år före vår tideräkning. 

Sokrates handledde Platon som handledde Aristoteles. Aristoteles beskrev kopplingen 

mellan teori och praktik. Dels finns det säker kunskap såsom matematik – episteme, 

dels praktisk kunskap såsom fysiskt arbete – tekne, och så finns det klokhet i praktiken 

– fronesis – något som är utvecklat i praktiken men ändå inte frånskilt från teori. Vår 

lärdom i denna studie blir hur teorin ser ut i praktiken – fronesis. Svaren på de frågor 

jag ställer är inte bara teoretiska, utan även praktiska. De är då inte eviga som 

matematiken - tankar om didaktik är kontextuell. När Vygotskij, Piaget och övriga 

teoretiker undersöker skolvärlden och drar slutsatser om hur den kan utvecklas så är 

de placerade i ett historiskt och politiskt sammanhang. Vi bör ha i åtanke att teorierna 

som de först uttrycktes av nämnda teoretiker är gamla, och de argumenterar mot en 

pedagogik och en skola som kanske inte finns längre. Att använda samma typ av 

argumentation mot dagens skola kanske är att argumentera med en halmdocka. Enkelt 

uttryckt så kommer en teoretiker som verkar i ett samhälle med endast 

katederundervisning med största sannolikhet komma fram till fördelar med ett mer 

elevaktivt klassrum, och vice versa. Självklart är inte all forskning som bedrivits senaste 

100 åren inte bara en spegling av sin samtid. Men empiri om elevdiskussioners fördel 

kommer med största sannolikhet ge ett bättre utslag från ett klassrum där diskussioner 

aldrig tidigare har förekommit. Vilken nytta har vi då av empirin om den endast är 

kontextuell? En nytta av den här studien är att den är ny, och då speglar det klassrum 

som finns idag, och som troligen skiljer sig till viss del i alla fall från hur det såg ut för 

tio år sedan. Även om elevaktivitet och att utgå från elevernas egna världsbild verkar 

vara nuvarande ”officiella linjen” från pedagogiska högskolor, så måste ju en situation 

kunna uppstå där pendeln har svängt för mycket åt andra hållet, en situation där för 

eleverna ny, lärarinstruerad, information blir helt frånvarande. Det kan vara så att 

elevaktivitet är viktigare i ett klassrum som knappt använt sig av det, men att för stora 

delar leder till en otydlighet hos eleverna om vad lärandeprojektet egentligen består av. 

Problematiken består i om studier och pedagogiska riktlinjerna stämde bättre på en 

skola som nu har förändrats. 
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Populär teori förespråkar grupparbete som process. Eleverna svarar, till stor del utan 

att jag bett dem, i produkttermer. Och för att nå en produkt så värderar de inte 

grupparbete högt. Det säger oss att det processuella måste på något sätt accentueras, 

och att formen för grupparbete förändras. Helklassundervisning tycker vissa är tråkigt 

och vissa tycker att det är kul om det är bra lärare. Det anser dock att det är viktigt för 

att nå fakta. Kanske helklassundervisning är ett nödvändigt ont. Jobbigt att lyssna på, 

viktigt för att lära sig. Men lika viktigt som vilka undervisningsformer som används, är 

hur de används. Som eleverna upplever det är lärarens förmåga att levandegöra 

genomgångar viktig för att de ska nå lärande genom undervisningsformen. Formen av 

grupparbete är som bekant en trolig förklaring till att elever upplever att 

undervisningsformen inte upplevs leda till lärande. Alla undervisningsformer måste 

också på ett tydligare sätt kopplas till lärande. Det verkar mest tydligt gälla 

examinationsformerna som enligt eleverna och med emfas delar av lärarna inte är 

kopplat till lärande.  

 

Vad gäller frågan om vilken form av undervisning som bäst leder till det som jag 

definierat som lärande så finns det anledning att ana att det finns oreflekterade 

konsekvenser av undervisningssätten hos eleverna. När jag gav mer konkreta exempel 

på lärandemål så var det inte enskilt arbete som eleverna nämnde. Vid förmåga att 

uttrycka sig och förmåga att lösa problem så var grupparbete bäst. För att lära sig fakta 

så var helklassundervisning bäst. Endast när de ska värdera lärande som helhet så är 

enskilt arbete bäst. Vad betyder då det? En möjlig tolkning är att det är själva 

upplevelsen av enskilt arbete som uppskattas, de får jobba i egen takt, och styra 

arbetsgången själva. Men om de verkligen reflekterar över vad som leder till lärande i 

mer konkreta situationer så är det andra arbetssätt som är att föredra. Elever reflekterar 

mycket om upplevelser och konsekvenser av undervisningsformer, men de är ganska 

subjektiva. Lärarna har en starkare reflektion om klassrummets heterogenitet. De 

reflekterar till exempel kring att enskilt arbete passar bäst för en viss typ av elever - 

högpresterande. Liknande resonemang förs inte hos eleverna. Varför är detta viktigt? 

Jo, för att eleverna har starkare tendens att dra subjektiva slutsatser om konsekvenserna 

av undervisningsmetoder, medan lärarna har starkare tendens att summera hela 
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klassens förutsättningar vid val av undervisningsform. Detta är ett argument för att 

läraren bör styra klassrummets praktiker. Det handlar om makt över lärandet. Lärarnas 

upplevelse är att de måste ha kontroll över lärandeprocessen. Kanske hittar vi en nyckel 

här. Det är formerna för hur didaktiska praktikerna bedrivs som måste redigeras. 

Eleverna upplever enskilt arbete som fritt, och de gillar enskilt arbete. Kausaliteten dem 

emellan är inte självklar, men det kan vara så att friheten inte uppskattas när den 

paketeras i grupparbete då den till största delen är kompletterande. Det blir då med 

andra ord ett begränsat enskilt arbete; de gör en fjärdedel av ett kunskapsområde själva 

och är låsta till andras prestationer, men får inte ut något av deras verksamhet. Läraren 

måste skapa situationer där det som de gillar från enskilt arbete flyttas in i 

grupparbeten. Grupparbete måste innehålla frihet och takt som skapar gillande hos 

eleverna. Genom revidering av metoderna för grupparbete kan vi sammanfoga den 

teori som finns i ämnet med den upplevelse som eleverna har i frågan, med de tankar 

som lärarna ger uttryck för.   

 

En käpp i hjulet finns också i den hos alla medverkande upplevda föreställningen att 

lärande och måluppfyllnad inte har den starka relation de borde ha. Att lösa det går 

utanför den här studiens undersökningsområde men jag vill ändå konstatera att om 

den diskrepansen inte ordnas upp, så kan arbetet med att revidera 

undervisningsmetoderna vara ett sisofysarbete då mätningen av elevernas kunskap 

inte är kopplat till lärande. Eleverna kommer då ha andra mål i sikte än lärande – att 

klara av proven så bra som möjligt.  

 

Nedan summeras förslag på åtgärder för ett klassrum med undervisningssätt som leder 

till lärande:  

- Skapa engagerande helklassundervisning för att förmedla relevant faktagrund. 

- Ändra grupparbetetens struktur till ett konjunktivt arbetssätt i grupp där 

eleverna når de positiva konsekvenser de annars upplever i eget arbete. På så 

sätt kan grupparbete ersätta enskilt arbete vilket enligt forskningen inte gynnar 

lärandeprocesser.  

- Låta examinationer fungera som en integrerad del av lärandeprocessen.  
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Genom att följa dessa tre riktlinjer så når vi ett enligt mig en rimlig fusion av didaktisk 

teori och elevers samt lärares upplevelse i praktiken.  

 

Tack 
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8.1 Enkät frisvarsfrågor 

 

 

 

8.2 Brev till de som intervjuas 

De som har intervjuats har alla fått tagit del av nedanstående brev. 
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FORSKNINGSETISKT 

UNDERLAG 

 

Syftet med din medverkan i uppsatsen är att ge ett perspektiv från lärarhåll eller elevhåll 

kring upplevd effekt av didaktiska praktiker.  

Din medverkan är frivillig och kan avbrytas närhelst du vill. 

Din medverkan är anonym. Informationen från undersökningen används endast till 

undersökningen och sådant relaterat till undersökningen. Informationen avlagras på så 

sätt att det ej går att veta vem som kommit med informationen.  

Undersökningen består av både enkäter och samtalsintervjuer. Samtalsintervjuerna är 

ca åtta till antalet, blandat elever och lärare.  

Syftet med dessa intervjuer inte är att undersöka någon specifik lärares roll eller 

didaktik, utan handlar om didaktik på allmänt plan. Frågor såsom ”Hur tycker du att 

din lärare …” kommer ej att förekomma.  

Vill du läsa igenom uppsatsen innan den publiceras så meddela mig om detta.  

Max Sjöblom 

8.3 Frågor till samtalsintervjuer 

Hur vanligt förkommande är de olika undervisningsformerna, och hur fungerar de i 

klassrummet i samhällskunskap? (Frågeställning 2a+3a)  

a. Hur många procent ägnas åt respektive undervisningsform.  

b. Hur brukar helklassundervisning vara utformad? 

(lärarledd/kateder, film, elevledd) 

c. Kan du beskriva hur grupparbete brukar fungera? 

i. Gör varje elev varsin del, är det oftast en och 

samma som gör allt, eller är det ett ständigt 

samarbete?  

d. Hur brukar enskilt arbete se ut?  

i. Är verksamheten relativt fri eller väldigt styrd. 

Bestämmer du själv över tidsupplägget, eller gör 

läraren det?  

2. Vilka undervisningsformer upplever du bäst leda till 

lärande?  (Frågeställning 2c+3c) 

a. Når du/eleverna lärande bäst genom att  
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i. Lyssna i helklass 

ii. Arbeta i grupp 

iii. Arbeta enskilt 

iv. Samtala  

v. Göra saker praktiskt 

Förklara varför och värdera gärna de olika undervisningsformerna 

b. Vilken undervisningsform utvecklar bäst din/elevernas 

förmåga att uttrycka sig? Både samhällsvetenskapligt och i 

övrigt?  

i. Om du till exempel ska diskutera för/nackdelar 

med politiska ideologier, vilken 

undervisningsform kan bäst hjälpa dig med detta?  

 

3. Vad upplever du händer i klassrummet när de olika 

undervisningsformerna bedrivs? (Frågeställning 2b+3b) 

a. Vilken undervisningsform känns oftast mest relevant för 

dig/eleverna – till exempel att det kan kopplas till din 

vardag/verklighet. Är det viktigt att undervisningen känns 

relevant för dig?  

b. Ibland brukar man prata om vikten av problemlösning i 

undervisningen. Vilken undervisningsform uppmanar 

dig/eleverna att lösa för dig nya problem  

 

c. Skiljer din/elevernas makt kring klassrumsaktiviteterna 

beroende på vilken undervisningsform som bedrivs?  

i. Kan tex du/eleven styra 

innehållet/problemformuleringen/målet med 

uppgiften i högre grad vid tex individuellt arbete?  

 

d. Vilken undervisningsform är bäst för att lära ut fakta och är 

fakta viktigt för lärande?  

e. Hur viktig är den sociala samverkan i gruppen för att lärande 

ska nås?  

f. Upplever du någon skillnad mellan lärande och att nå målen i 

kursen? (om dom får A, har lärande uppstått?) 

g. Behöver elever arbeta självständigt för att lära sig att arbeta 

självständigt?) 

h. Upplever du att socialekonomisk klass spelar roll för lärandet? 

i. Upplever du någon skillnad mellan lärande och att nå målen i 

kursen? (om dom får A, har lärande uppstått?) 

j. Vilken undervisningsform är bäst för att lära ut fakta och är 

fakta viktigt för lärande? 

 


