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Förord 
 
Vi vill framföra ett stort tack till vår handledare, Lena Sjöberg, för hennes hjälp och 
engagemang. Tack för att du alltid har tagit dig tid att ge oss konstruktiv kritik både muntligt 
och skriftligt. Vi vill även rikta ett stort tack till Lena Lagerkvist, som har bidragit till vår 
skrivutveckling under lärarutbildningen. Det har varit till stor hjälp i vårt uppsatsskrivande. 
Tack också till våra informanter som ställde upp och ville vara delaktiga i vår undersökning. 
Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett bra samarbete och en trevlig gemenskap 
under denna positiva process, som studien har medfört. 
 
 
Runden & Berfendal den 10 oktober 2007  
 
Annika Knutsson Malin Magnusson 
 



Arbetets art: Examensarbete 10 poäng, Lärarprogrammet. 
Titel: Vilket innehåll prioriteras i skolår 1? – En studie av vad lärare prioriterar 

i grundskolans tidigare år och varför. 
Engelsk titel: What subjects are prioritized in the first grade? – A grade school study 

about what subjects teachers give priority to and why. 
Sidantal: 33 
Författare: Annika Knutsson och Malin Magnusson 
Handledare: Lena Sjöberg 
Examinator: Kristina Johansson 
Datum: November 2007 
 
 
Sammanfattning 
 
Bakgrund Vi valde att skriva om vilket innehåll som prioriteras i grundskolans 

tidigare år, med fokus på skolår 1. Detta val grundar sig delvis på att 
läraryrket är mycket uppmärksammat av samhället och att det är ett stort 
och viktigt uppdrag att verka som lärare. Vi har insett att lärare prioriterar 
olika saker i grundskolans tidigare år, men varför och hur? Hela tiden 
varje dag står lärarna inför en mängd valsituationer i sitt arbete och vad 
är det som styr deras val i undervisningen? 

 

Syfte Vårt syfte med studien är att undersöka hur och varför lärare gör vissa val 
och prioriteringar i sin undervisning. Vad anser läraren vara ett viktigt 
innehåll i det han eller hon undervisar om? Vi vill även ta reda på om det 
finns möjligheter eller svårigheter för lärarna att göra dessa val och 
prioriteringar. 

 
Metod Vi har i vår studie haft en kvalitativ ansats och genomfört strukturerade 

observationer och intervjuundersökningar. Vi har i vårt angreppssätt tagit 
utgångspunkt i ramfaktorteorin, där vi sökt efter olika faktorer som styr. I 
studien har vi båda medverkat vid observationer och intervjuer, för att få 
stöd av varandra och för att öka tillförlitligheten i resultatet. Efter 
genomförandet av observationerna gjorde vi sammanfattningar av dessa 
direkt då vi hade dem färskt i minnet. Intervjuerna har spelats in och 
skrivits ut även dem i direkt anslutning till genomförandet. 

 
Resultat Resultatet visade att det innehåll som samtliga lärare prioriterade mest i 

sin undervisning var relationer och läs- och skrivlärandet. Två av lärarna 
i vår studie fokuserade även på matematik och en lärare på musik. I 
resultatet framgår det även att lärarna varierar både arbetsformer och 
arbetssätt i sin undervisning, var och en på sitt sätt. Alla lärarna såg 
samtliga styrdokument som positiva möjligheter och inte som 
begränsningar i sitt yrkesutövande. 

  



Innehållsförteckning 
 
Inledning ................................................................................................................................... 1 
Syfte och frågeställningar........................................................................................................ 3 
Historik och tidigare forskning............................................................................................... 4 

Didaktik.................................................................................................................................. 4 
Ämnesdidaktik ....................................................................................................................... 6 
Formella styrdokument .......................................................................................................... 7 
Informella styrmedel .............................................................................................................. 9 

Teoretisk utgångspunkt ......................................................................................................... 11 
Ramfaktorteori ..................................................................................................................... 11 

Metod....................................................................................................................................... 13 
Urval och genomförande...................................................................................................... 13 
Etik ....................................................................................................................................... 15 
Validitet och Reliabilitet ...................................................................................................... 15 
Tolkning och analys ............................................................................................................. 16 

Resultat.................................................................................................................................... 17 
Lärarens reflektioner kring sin undervisning ....................................................................... 17 
Sammanfattning ................................................................................................................... 19 
Undervisning i praktiken...................................................................................................... 20 
Sammanfattning ................................................................................................................... 23 
Den dolda läroplanen ........................................................................................................... 24 
Sammanfattning ................................................................................................................... 27 
Möjligheter eller svårigheter att göra val och prioriteringar ................................................ 27 
Sammanfattning ................................................................................................................... 29 

Diskussion ............................................................................................................................... 29 
Metoddiskussion................................................................................................................... 29 
Resultatdiskussion................................................................................................................ 30 
Framtida forskning ............................................................................................................... 33 
Slutord .................................................................................................................................. 33 

 
Referenser 
 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
 

  



Inledning 
Vi vill med vårt forskningsarbete undersöka hur och varför lärare gör vissa val och 
prioriteringar i sin undervisning. Vi har fått till oss genom lärarutbildningen och genom egna 
erfarenheter att lärare undervisar på varierande sätt, med fokus på olika innehåll i 
undervisningen. En del lärare ger intryck av att exempelvis läs- och skrivlärandet är viktigast i 
grundskolans tidigare år och en del verkar tycka att matematiken ska ta störst plats. Genom 
forskning och litteratur framgår det att olika områden i skolans undervisning värderas olika 
högt. 
 
Skolans uppgift är delvis att hjälpa eleverna utveckla olika kvaliteter. Klassrummen med dess 
verksamhet skiljer sig i många situationer från livet utanför skolan. Man påtvingas normer 
och regelsystem av praktiska skäl, för att skolverksamheten ska fungera. För eleverna gäller 
helt andra värderingssystem utanför skolan. Skolan signalerar med sin traditionstyngda 
auktoritet att vissa kvaliteter är mer värda än andra. Därmed slår den obligatoriska skolplikten 
hårt i en miljö, där de vuxna inte är medvetna om dessa faktorer (Kernell, 1992). 
 
Skolväsendet har gått från en styrning grundat på förordningar och regler till en målbaserad 
resultatstyrning. Det innebär att i dag bearbetas och fattas många beslut på nästan trehundra 
kommunala verksamheter, vilket resulterar i helt andra krav på lärarna. Lärarna måste nu ta 
del av statliga och kommunala skolplaner (Hargreaves, 1998). Som Jedemark (2006) 
framhåller har utbildningssystemet alltså fått en allt svårare och mer komplex problematik att 
hantera och detta får konsekvenser för vad lärares yrke förväntas omfatta. Selander (2001) 
framhåller att en läroplan kan ses som en ideologisk kodifiering av samhälleliga normer. De 
normer som reflekteras i läroplaner är framtagna på en central politisk arena och ger uttryck åt 
politiska mål. Förverkligandet av dessa mål sker emellertid på lokala arenor och engagerar 
främst skolledare, lärare, elever och föräldrar. 
 
Det är ett stort uppdrag och en viktig uppgift att vara lärare i dagens samhälle. Skolor och 
lärare i hela Sverige granskas kritiskt av bland annat samhället genom media och det kan vara 
tufft att leva upp till allas förväntningar. Arfwedson och Arfwedson (2002) hävdar att ingen 
yrkesgrupp har analyserats ens i det närmaste så mycket som lärare. Kernell (2002) menar att 
lärare ibland känner sig uppgivna när utomstående till exempel politiker, debattörer, och 
föräldrar med flera har synpunkter på hur undervisningsverksamhet ska bedrivas. Det är inte 
andras synpunkter lärare är trötta på, utan formuleringen av alla argument i den fortsatta 
diskussionen. 
 
Varje undervisningstillfälle bygger på ett antal val vilket är den centrala utgångspunkten för 
didaktik, som betyder undervisningslära. Det kan vara val av innehåll eller 
undervisningsmetod och varje val har betydelsefulla konsekvenser för elevens lärande och 
socialisation (Östman, 2000). Vi tror att det som en lärare upplever vara ett viktigt innehåll i 
undervisningen kommer att påverka valet av arbetssätt och arbetsformer. Alla lärare har olika 
bakgrund och intressen och gör sina val utifrån dessa förutsättningar. Skolan styrs av olika 
dokument för att de som verkar inom skolans verksamheter ska få vägledning i sitt 
yrkesutövande. Att arbeta under styrdokumenten innebär att det finns vissa ramar att hålla sig 
inom och de är relativt tolkningsfria för var och en. För lärare, elever, föräldrar och politiker 
med flera innebär detta både möjligheter och svårigheter eftersom det inte finns ett specifikt 
facit för vad läraren ska göra för val och prioriteringar. I och med detta borde lärare därför 
inta en ökad flexibilitet i yrkesutövandet. Men delvis kan det även uppstå en viss osäkerhet 
både hos var och en lärare samt inom arbetslaget vad som krävs. 
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Lärare har olika kunskapssyn på elevers lärande, vilket styr deras sätt att undervisa. Inom 
behaviorismen och den ”traditionella skolan” läggs det fokus på läraren och läromedlet och 
eleven är en konsument och styrs av det lärostoff som serveras. Konstruktivismen står för att 
eleven ska vara en producent och vara en aktiv, självlärande elev som bygger upp sin 
individuella kunskap. I det sociokulturella perspektivet läggs vikten på att lärande sker i 
samspel med andra och här blir den lärande gruppen producent av kunskap (Trageton, 2005). 
Undervisningsprocessens två huvudaktörer är läraren och eleven och bådas uppgift är att ge 
sig i kast med stoffet. Processen påverkas av hur relationerna mellan läraren, eleven och 
stoffet utformas (Maltén, 2003). Enligt Tiller (1999) måste läraren ha en god relation till 
eleverna för att uppfylla ett grundläggande villkor mot ett meningsfullt lärande, när goda 
didaktiska möten skapas. 
 
Att undervisa är utan tvekan en utmaning. För att klara uppgiften behöver läraren utöver 
ämneskunskap även en pedagogikkunskap. Lärarna erbjuds stor frihet till egen kreativitet och 
improvisation. En handlingsfrihet som utgör den viktigaste källan till arbetstillfredsställelse, 
yrkesstolthet och självrespekt för läraren. I läroplanen framgår det av målen vad som ska läras 
ut. Hur det ska gå till rent metodiskt är däremot decentraliserat ut till lärarna (Maltén, 2003). 
Det centrala i vår studie kommer att belysa hur lärare kan använda sig av den frihet som 
läraryrket erbjuder. 
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Syfte och frågeställningar 
Som lärare har man ett viktigt uppdrag att följa, genom att grundskolans tidigare år utgör en 
start i skollivet för eleverna. Vi har förstått att lärare gör olika val och vi har sett att 
undervisning kan se olika ut för olika lärare och skilja sig åt på olika skolor. Vi vill härmed 
undersöka hur och varför lärare gör olika prioriteringar i sitt yrkesutövande. 
 
Vårt syfte med studien är att undersöka hur och varför lärare gör vissa val och prioriteringar i 
sin undervisning. Vi har i vår undersökning valt att fokusera på år 1. 
 
Utifrån syftet har vi formulerat följande frågeställningar: 
 

• Vilket innehåll prioriterar läraren i sin undervisning? 
• Vilka arbetsformer och arbetssätt prioriterar läraren i sin undervisning? 
• Vad har lärarna för reflektioner/tankar gällande sina val? 
• Vad är det som styr lärarens val och prioriteringar i undervisningen? 
• Vad finns det för möjligheter eller svårigheter med att göra val och prioriteringar i 

undervisningen? 
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Historik och tidigare forskning 

Didaktik 
I stora drag handlar pedagogik om undervisning, uppfostran och socialisation, i hemmet, 
bland vänner och genom massmedia. Den undervisning, uppfostran och socialisation som äger 
rum i skolan och i undervisningssituationer, med ett uttalat pedagogiskt syfte, handlar om 
didaktik. Ordet ”didaktik” har samband med det grekiska ordet didas´kein, som under antiken 
användes kring förmedling genom till exempel skådespel eller litterära skrifter med syfte att 
sprida ett moraliskt budskap till befolkningen (Imsen, 1999). 
 
Det finns många olika didaktiska modeller som samtliga utgår ifrån undervisningens och 
lärandets teori och praktik (Jank och Meyer, 1997). Inom didaktiken brukar särskilt tre frågor 
uppmärksammas när det handlar om undervisningens utformning och innehåll. Den första är 
legitimitetsfrågan som gäller varför ett visst kunskaps- och färdighetsområde ska vara 
representerat i skolans innehåll. Den andra är selektionsfrågan som inriktar sig mot vilka 
särskilda kunskaps- och färdighetsområden som ska utgöra undervisningens innehåll. Den 
tredje och sista är kommunikationsfrågan, som fokuserar på hur innehållet ska bearbetas i 
undervisningen (Selander, 2001). 
 
Uljens (1997) hävdar att vi skulle kunna formulera didaktikens objekt i en enda mening på 
följande sätt. 
 
I pedagogisk verksamhet är det alltid: 

• någon (vem?) 
• som någon gång (när?) 
• någonstans (var?) 
• av någon anledning (varför?) 
• och på något sätt undervisar (hur?) 
• någon (vem?) 
• i något (vad?) 
• mot något mål (vilket?) 
• som överenskommits (av vem?) 
• för att denne (den lärande, studerande, eleven) genom någon typ av verksamhet 

(vilken?) 
• skulle nå någon form av kompetens (vilken?) för att bättre kunna förverkliga sina 

intressen nu och i framtiden (Uljens, s. 168-169, 1997). 
 
Det är mycket som ingår i lärarens yrkesroll och kan man verkligen få med sig ”allt” och 
behövs det? Jank och Meyer (1997) hävdar att man förmodligen aldrig kan förmedla hela 
”sanningen” med alla delar till eleverna. Undervisningen kan endast beröra olika detaljer av 
den komplicerade och mångfasetterade verkligheten. Detta komplexa innehåll behöver därför 
didaktiskt reduceras för att förenklas och göras begripliga och överskådliga för eleven. Ett 
exempel på didaktisk reduktion är att komplettera undervisningen för att förtydliga stoffet. 
Detta kan göras med hjälp av laborativt material, bild på tavlan, alfabet och siffror på väggen, 
film, studiebesök och så vidare. Jank och Meyer (1997) anser att den didaktiska reduktionen i 
lika hög grad måste ta utgångspunkt i elevens intressen, likväl som den måste göras med 
hänsyn till innehållet i sig. 
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Carlgren och Marton (2003) framhåller att pedagogens arbete består av många olika 
varierande arbetsuppgifter. Det skiljer sig mycket mellan att vara pedagog för mindre barn 
eller för vuxna, att undervisa i olika ämnen, att arbeta i glesbygd eller i storstadsmässiga 
miljöer. Ändå vill de hävda att det finns vissa karaktäristiska drag i lärarens arbete som alla 
pedagoger måste hantera och förhålla sig till. En del lärare ger intryck av att prioritera ordning 
och disciplin medan andra prioriterar idrott framför svenska. Det krävs en balans i de olika 
delarna så att det bildas en helhet. I Lpo 94 under skolans uppdrag står det att: 
 

Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 
dessa former balanseras och blir till en helhet (Lpo 94, s. 6, 2006). 

 
Vad ligger bakom lärarens val? 
Carlgren och Marton (2003) lyfter fram att den traditionella läraren planerar, organiserar och 
leder skolarbetet. Det finns forskning som visar att relationen mellan att organisera och leda 
arbetet och att bedriva undervisning i betydelsen att åstadkomma lärande är problematiskt. 
Det verkar som om lärare tvingas bedriva undervisningen på ett sätt som gynnar tillfällig 
kunskap. Det tycks råda en dold oenighet mellan att hålla så många elever sysselsatta som 
möjligt mestadels av tiden och att få eleverna att ägna sig åt uppgifter som kräver mer 
avancerad förståelse. Förståelse som leder till varaktig kunskap vilket inte är något självklart 
begrepp. I Lpo 94 under skolans uppdrag står följande om begreppet kunskap: 
 

Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som 
förutsätter och samspelar med varandra (Lpo 94, s. 8, 2006). 

 
Selander (2001) menar, i och med Lpo 94, att en stor frågeställning gällande 2000-talet kom 
att handla om avvägningen mellan olika områden. 
 

• Mellan centrala, samhälleliga mål och individers mål. 
• Mellan styrning och frihet. 
• Mellan strukturlikhet och flexibilitet. 

 
Om elever tillåts arbeta på varierande sätt med olika arbetsformer, kommer även målen att 
varieras. Vid sidan om en djupare ämneskompetens ställer detta nya krav på läraren, såsom 
förmåga till samarbete, vägledning och utvärdering (Selander, 2001). 
 
Imsen (1999) framhåller att lärarens beslut grundar sig i personliga erfarenheter av hur 
situationer i klassen påverkas av olika förutsättningar. Läraren planerar alltså utifrån en 
förförståelse av sina elever, material som finns att tillgå och när på dagen lektionen ska 
genomföras, vilket kan ha stor betydelse. Kernell (2002) framhåller att de didaktiska frågorna 
är Vad? vilket anger ämnets identitet, Varför? som berör ämnets legitimitet och slutligen 
Hur? som handlar om ämnesinnehållets prioritet. Frågorna går in i varandra och det är 
utmärkande för undervisningsinsatserna att de är sammansatta och svåra att hålla isär. De 
didaktiska frågorna reder ut och separerar, men understödjer också varandra. Det vill säga 
både sinsemellan och i förhållande till det stora ämnesinnehållet. Imsen (1999) hävdar att det 
skulle vara en förenkling att påstå att lärarna enbart använder sig av dessa didaktiska frågor 
när de ska planera undervisningen. Mot bakgrund av lärarens tidigare erfarenheter av sin egen 
undervisning och hur det brukar gå, gör de sina val. 
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Dewey (1999) menar att lärarens reflektion och lärostoff hör samman, för att lärostoffet styr i 
riktning mot målen som ska uppnås. Metoden läraren väljer ska leda eleverna mot önskat 
resultat och lärandet är en belöning av att man ägnar sig åt ett lärostoff. Lusten är drivkraften 
och man lär sig till följd av en aktivitet. En erfarenhet är en förnimmelse av samband 
(process) mellan något prövat och dess återverkningar. Valet av en metod kan påverka 
processen och tidigare erfarenheter kan ge förslag på teknik, men garanterar inte ”konstnärligt 
resultat”. Vi får kunskap om faktorer som måste tryggas eller förändras genom att bli bättre på 
att skilja mellan vad vi erfar (stoff) och hur vi erfar (metod). Dewey (1999) varnar för 
verksamhet där metod och stoff skiljs åt. Då kan mekaniska metoder och rutiner användas 
utan hänsyn till praktiken och dess aktörer. En inre utveckling motverkas och tänkandet tas 
inte i anspråk. Så kallade drillövningar är dåliga av samma orsak. Då kan yttre tvingande 
press eller belöningssystem användas vilket är negativt för en bra inre utveckling. Om 
eleverna har attityden ”jag är tvungen att lära mig” eller om de har ett splittrat intresse, 
motverkas vakenhet och koncentration. När medvetandet sluts hejdas utvecklingen, fördomar 
frodas och ett tidigt intellektuellt åldrande uppkommer. Istället vill Dewey (1999) att lärare 
ska erbjuda varje individ möjligheter att använda sin egen förmåga i en meningsfull 
verksamhet. Då måste metod och lärostoff höra samman för att resultatet ska åstadkomma en 
inre utveckling, ett effektivt lärande hos aktörerna. Man måste fokusera på frågan: Vad ska 
jag göra för att nå målet? Denna fokusering kräver en helhjärtad relation till det man gör, till 
stoffet. Läraren måste arbeta med metoder där flexibilitet och elevernas egen aktivitet (våga 
prova och förkasta) är centralt. Man måste även se till att det finns tid så att 
utvecklingsprocesser får mogna och sjunka in. 
 
Maltén (2003) framhåller att det är en mångfasetterande utmanande process att undervisa. 
Läraren bör behärska en rad kunskaper och färdigheter i sin undervisning för att bli 
professionell. Björk och Liber (1999) hävdar att det är betydelsefullt att undervisningen 
planeras på ett ändamålsenligt och medvetet sätt. Läraren måste veta vad som vill 
åstadkommas, samt kunna utvärdera sin undervisning. Eleverna ska arbeta tillsammans i 
större eller mindre grupper, men de ska även kunna arbeta enskilt. Även om många olika 
aktiviteter pågår samtidigt måste alla kunna ha arbetsro. Dessa ramfaktorer ovan har betydelse 
för hur och varför läraren gör olika val och prioriteringar i sin undervisning. 

Ämnesdidaktik 
Kernell (2002) lyfter fram att begreppet undervisning kan definieras som att eleverna med 
lärares hjälp ska förberedas för, få en ökad förståelse och på det viset ta för sig av livet och 
världen. När lärare antar detta utmanande uppdrag går det inte att förmedla allt på en gång. 
De är tvungna att göra ett val eller vinkling som kallas tematisering eller, om temat är 
tillräckligt väl etablerat, ett ämne. Ämnen kan betraktas som olika sätt/metoder att beskriva 
eller hantera vardagen, mer än som ett visst innehåll. Genom att vinkla det vi ser får vi syn på 
olika sidor av det fenomen, som vi väljer att uppmärksamma. Då ser vi världen med andra 
ögon och riskerar inte att fastna i samma mönster. 
 
Gudmundsdottir m.fl. (1997) hävdar att man måste utveckla ämnesdidaktiska kunskaper för 
att veta hur man undervisar olika typer av elever i ett eller flera ämnen. Det har mindre 
betydelse om läraren har lämpliga ämnesdidaktiska kunskaper i till exempel matematik utan 
att ha detaljrika kunskaper om eleverna och deras bakgrund, vilket är det centrala i 
kunskapskällan. Det är viktigt att kombinera en god ämnesdidaktik med en god 
ämneskompetens för att känna trygghet i sin yrkesroll, så att läraren kan göra lämpliga val i 
sin undervisning. Ämneskompetens betyder inte enbart varje ämnesområde för sig utan även 
integrerat med varandra. Kernell (2002) hävdar att ett gott ämneskunnande är viktigt av 
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många orsaker. Han menar bland annat att det ger praktiska fördelar att kunna svara på 
elevers frågor, men det ger även en grundläggande auktoritet samt en trygghet hos läraren. 
Djupa ämneskunskaper leder alltså till ett bättre helhetsperspektiv där läraren har större 
möjligheter att förmedla det som är ett relevant innehåll för eleven. Kernell (2002) lyfter fram 
att det även finns risker här, genom att läraren berättar för mycket och därmed begränsar 
elevernas förmågor att söka sin egen kunskap. Kernell (2002) menar att genom att ha en god 
ämneskunskap och förmåga att prioritera i undervisningen kan alltså läraren göra kloka val. 
En förmåga att se idén med verksamheten är också en viktig egenskap, för att kunna se vilka 
kvaliteter jag vill utveckla hos eleverna. Vilka kvaliteter som behöver utvecklas styr valet av 
innehåll. Det som läraren väljer att undervisa om bör alltid ta utgångspunkt i en grundlig 
avvägning mellan syfte och förutsättningar. Undervisningens innehåll kan vara målet i sig, 
innehållet kan även vara ett medel för att nå målet, men ibland är syftet underordnat av 
innehållet. 
 
Arbetsformer och arbetssätt 
Alla elever är olika individer och de tar in kunskap på olika sätt. För att deras varierande 
behov och skilda förutsättningar ska tillgodoses måste de erbjudas olika arbetsformer och 
arbetssätt, vilket Kernell (2002) anser krävs förutom ett innehåll i en undervisning. Det har 
stor betydelse för elevers lärande vad vi väljer för kombination av arbetsformer och arbetssätt. 
När läraren varierar sin undervisning innebär det att man når fram till fler elever än om bara 
ett sätt hade valts. Det är även viktigt att variera undervisningen inom ett speciellt ämne för att 
eleverna ska få en djupare kunskap och förståelse. Det är många olika ramfaktorer som styr 
lärarens val av arbetsformer och arbetssätt till exempel utvecklingsnivå i gruppen, innehållet, 
tid, tidigare erfarenheter, stämning i klassen och antal elever. I en utvärdering av lärarens 
arbetsformer och arbetssätt är det möjligt att sedan reflektera över resultatet. Möjligheterna är 
enligt Kernell (2002) oändliga för hur verksamheten kan bedrivas. 
 
Läraren bör enligt Dahlgren m.fl. (1993) välja arbetsformer och arbetssätt som ska ge 
utrymme för eleven att vara aktivt sökande och experimenterande. Det är även lärarens 
uppgift att få eleverna intresserade och välja aktiviteter som kopplar till var och en elevs 
förutsättningar, i ett för eleven meningsfullt sammanhang. Läraren ska ha ett mycket medvetet 
förhållningssätt och vara medveten om vilka insikter som eleverna ska erövra och utifrån det 
skapa situationer så att eleverna vet vad de ska lära sig. Då blir eleverna mer medvetna om sitt 
eget lärande. Ett meningsfullt arbetssätt för eleverna är när läraren tar tillvara på de situationer 
som kommer ”gratis” och som ofta uppkommer i samspelet med eleverna. Lindö (2002) 
menar att när eleverna kunskapar på sina egna villkor flyter lek, arbete, fantasi och verklighet 
in i vartannat och skapar en helhetsupplevelse. 

Formella styrdokument 
Grundskolans historia är de olika styrdokumenten som varit gällande. Året 1842 anses som 
start för den obligatoriska skolundervisningen. Skolan har förändrats och utvecklats 
kontinuerligt och det är svårt att ange bestämda gränser mellan olika skeden. Marklund (1984) 
hävdar dock att året 1950 blev en brytpunkt mellan gammalt och nytt. Vid denna tid bildades 
skolutredningen och skolkommissionen, som fick i uppdrag att göra en översyn av hela 
Sveriges skolsystem. Mot bakgrund av denna översyn bildades den första läroplanen 1962 
(Lgr 62) och den blev omorganiserad till nästa läroplan Lgr 69. Riksdagen fastställde sedan en 
ny läroplan 1979, Lgr 80. Det som var nytt med denna var att den kom att omfatta två delar. 
Dels en allmän del med mål och riktlinjer, kursplaner och timplaner, men också en 
kommentardel, som successivt förnyas och aktualiseras. Den aktuella läroplanen som gäller 
för grundskolans tidigare år är Lpo 94, läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
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förskoleklassen och fritidshemmet. Mot bakgrund av detta framhåller Trageton (2005) att 
läroplanerna från 1960-talet och framåt successivt har lämnat den traditionella behavioristiska 
kunskapssynen och nu förordar en sociokulturell syn på lärandet. 
 
Dewey (1999) lyfter fram att man kan forma människan genom styrning, kontroll eller 
vägledning men att vägledning är att föredra, då man genom samarbete stödjer individens 
naturliga förmågor. Skolan styrs alltså av olika dokument för att de som verkar inom skolans 
verksamheter ska få vägledning i sitt yrkesutövande. Skolans styrdokument innefattas av 
nationella läroplaner, kursplaner och timplaner samt skollagen. I styrdokumenten ingår också 
kommunala skolplaner och lokala arbetsplaner. Detta politiska dokument reflekterar det 
samhälle den ska verka i så som maktförhållanden, ekonomi, social skiktning, kultur och 
vetenskap. Läroplanen är ett uttryck för vad makten eller staten vill att eleverna ska lära sig 
under sin skolgång. Utbildningssystemet innehåller tre läroplaner; en för förskolan, Lpfö 98, 
en för den obligatoriska skolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, samt en för de 
frivilliga skolformerna, Lpf 94. Dessa läroplaner ska genomsyras och förenas i varandra av 
samma syn på kunskap, utveckling och lärande (Lpo 94, 2006). Vid sidan av dessa läroplaner 
för skolans verksamhet finns kursplaner. Kursplanerna är bindande föreskrifter och ger 
uttryck åt de krav staten ställer på utbildningen i olika ämnen (Skolverket, 2000). Varje 
kursplan har en inledande text där ämnets syfte och roll i utbildningen tydliggörs. Det framgår 
även hur ämnet bidrar till att målen i läroplanen uppfylls samt hur ämnet motiveras utifrån 
olika samhälls- och medborgarbehov. 
 
Kursplanerna i samtliga ämnen är formulerade för att tydliggöra vad alla elever ska lära sig 
men, lämnar på samma gång stort utrymme för lärare och elever att välja innehåll och 
arbetsmetoder. Kursplanerna anger inte arbetssätt eller arbetsformer utan lägger fast de 
kunskapskvaliteter som undervisningen ska utveckla. Därmed anger de en ram inom vilket val 
av innehåll och metoder som ska göras lokalt. Det innebär att varje lärare tillsammans med 
eleverna måste tolka kursplanerna och sedan planera och utvärdera undervisningen. 
Undervisningen ska utgå från elevernas förutsättningar, erfarenheter, intressen och behov. 
Alla ämnen i grundskolan står för att de ska förmedla glädje att skapa och lust att fortsätta 
lära. Planeringen av undervisningen ska ta avstamp från både läroplan och kursplaner 
(Skolverket, 2000). 
 
Imsen (1999) skriver att en läroplan är en utgångspunkt för läraren som han eller hon själv 
tolkar och översätter ”till sin egen” mall. Det som har betydelse är vilka möjligheter 
läroplanen ger lärare att ”ta tag” i den och att göra något med den. Läroplanen är något som 
ska bli något annat, den betyder inget för någon förrän den tas i bruk av tolkande och 
skapande lärare. 
 
Tiller (1999) framhåller att alla svenska skolor ska utarbeta lokala arbetsplaner som tar 
utgångspunkt i den nationella planen samt kursplaner. Denna arbetsplan ska ange hur målen 
ska bli verklighet och hur den pedagogiska verksamheten ska organiseras och gestaltas. ”De 
nationellt utformade målen kan betraktas som ledstjärnor som lyser upp det pedagogiska 
arbetet i den enskilda skolan” (Tiller, s. 31, 1999). Han hävdar däremot att stjärnorna 
emellertid bara kan lysa upp vägen och varje skola måste kunna läsa och tolka texten efter 
sina förutsättningar. Lokala arbetsplaner öppnar för ett meningsfullt möte mellan läroplanen 
och de lokala omgivningarna. För att de stora orden ska kunna bli meningsfulla i vardagen 
måste alltid ”den stora planen” kunna översättas till ”den lilla planen”. Det är ett svårt arbete 
och kräver god kompetens inom läroplansområdet. Arbetet kan i värsta fall inta en helt annan 
riktning än vad man tänkt, om man inte behandlar den lokala utvecklingen med stor 
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sakkunskap. De lokala arbetsplanerna kan då bli ett redskap där skolans ledare och lärare på 
ett dolt, men ändå tydligt sätt formas. Det vill säga att staten ställer upp de stora målen och 
rektorerna styrs in i ”rätt” riktning, och under rektorns överinseende verkställer lärarna de små 
målen. Det finns här risk menar Tiller (1999) att rektorerna och lärarna blir statens slavar i 
den meningen att de bildar sista ledet i genomförandet av denna pedagogik. En reflekterande 
verksamhet innebär att lärarna och skolan måste ha frihet och utrymme. Annars blir de lokala 
arbetsplanerna inte annat än lokala ord som ersätter de centrala orden och kraften i 
arbetsplanen blir relativt liten. Det måste förekomma äkta dialoger mellan de lokala aktörerna 
och frihet, arbetsglädje, entusiasm och tillit är ord som bör samspela med den reflekterande 
verksamheten (Tiller, 1999). 
 
Pedagogers val och prioriteringar styrs till stor del av läroplaner och kursplaner. Dessa ska 
inte fungera som ett facit i det som ska utföras utan mer som riktlinjer och vägledning för 
pedagogers yrkesutövande. Lager-Nyqvist (2003) och Danell (2003) hävdar att läroplaner 
samt kursplaner, verkar ge bristfälligt stöd för arbetet generellt. Målen i läroplanerna 
uppfattas vara otydliga, orealistiska, motstridiga och därmed svåra att omsätta i verkligheten. 
Lager-Nyqvist (2003) menar därför att det är viktigt för en pedagog att kunna tolka läroplanen 
och kursplaner och kunna omsätta målen i dem i undervisningen. Enligt Tragetons (2005) 
tolkning av Lpo 94, måste läraren tolka de nationella kursplanerna och tillsammans med 
eleverna planera och utvärdera undervisningen med utgångspunkt i elevernas förutsättningar, 
erfarenheter, intressen och behov. 
 
Tiller (1999) hävdar att professionella lärare bör ha tydliga mål för sitt arbete och han menar 
att de ska styra efter bestämda mål utan att bli styrda av målen. Vidare framhåller Tiller 
(1999) att lärare vill ha frihet och utrymme i sitt arbete och de vill arbeta hårt själva för att 
uppnå bästa möjliga kvalitet. Det innebär då enligt honom att de arbetar konsekvent med 
läroplanens grundläggande värderingar som bas. Dewey (1999) hävdar att läroplanen måste 
utformas på ett sätt som förbättrar det liv vi lever tillsammans så att framtiden blir bättre än 
det förflutna. 

Informella styrmedel 
För femtio till hundra år sedan var det självklart att folkskolläraren skulle fostra barnen till att 
hålla sig hela och rena, hut och hyfsning, gudsfruktan och respekt för människor med en 
högre status. För ännu längre sedan runt sekelskiftet 1800, var syftet att barnen främst skulle 
vänja sig att sitta stilla och punktligt iakttaga det som skedde runt dem. Syftet var inte att de 
skulle lära sig något (Broady, 1998). 
 
Broady (1998) framhåller att det finns en så kallad ”dold läroplan” som är av implicit 
karaktär. Den dolda läroplanen är ett verktyg för att förstå vad som sker, bakom det som utåt 
verkar inträffa i skolan. Broady (1998) har uppmärksammat att barn lär sig mycket mer än 
vad som går att utläsa av skolans officiella kursplaner. Den dolda läroplanen förmedlar ett 
informellt lärande av beteenden, värderingar och attityder som många gånger härigenom kan 
livsbestämma och begränsa individens framtida möjligheter. Han lyfter fram att utifrån 
observationer som gjorts har den dolda läroplanen bestämts. Ett resultat från observationer av 
de tidigare skolåren innebar olika sorters krav som klassrumssituationen ställde på eleverna. 
Dessa krav innebär bland annat att eleven ska kunna arbeta individuellt med samma uppgift 
och strunta i kamraterna runt dem (de tillåts inte att ta hjälp från någon annan än läraren, det 
anses som fusk) och vara uppmärksam på det som sker. Enligt tidigare forskning läggs 
mycket tid åt att träna eleverna på att vänta. Exempel på väntan kan vara: att vänta på läraren 
vid skolstart och lektionsstart, vänta på dem som kommer för sent, vänta på instruktion från 
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läraren, vänta på att få ordet (ej ovanligt att varje elev, en i taget får prata lite var medan de 
övriga får vänta), eleverna förväntas kunna kontrollera sig motoriskt och verbalt de ska även 
undertrycka sina egna erfarenheter och ska även kunna underkasta sig makt genom att 
underordna sig lärarens osynliga auktoritet. Dessa krav menar Broady (1998) är 
grundläggande till det som brukar kallas ”den dolda läroplanen”. Att läroplanen är dold är 
negativt ur den synpunkten att man som lärare tror sig lära ut svenska eller matematik utan att 
undersöka vad eleverna lär sig därutöver. 
 
Den dolda läroplanen ”upptäcktes” av amerikanen Jackson, under 1960-talet och spred sig 
successivt till Europa tio år senare. Broady (1998) ifrågasätter för vem och hur dold är 
egentligen den dolda läroplanen? Historiskt sett har inte den dolda läroplanen alltid varit dold. 
Den blev dold i och med progressivismens genombrott då individualismen kom att prägla 
skolverksamheten. Undervisningen skulle nu ta utgångspunkt i den enskilde elevens 
erfarenheter och behov samt hur eleven lär sig, inte innehållet i undervisningen. Ett numera 
känt uttryck blev att fokusera på ”barnet i centrum”. 
 
Progressivismens genombrott innebar i första hand hur undervisningsmetoder och innehåll 
kunde motiveras. Tidigare refererade man många gånger till moralfilosofi, kulturarvet eller 
vetenskapliga ämnestraditioner. Inom den progressiva pedagogiken refererar man oftast till 
individanpassning och det som är relevant i samhället. Johann Friedrich Herbart (1776-1841) 
var en tysk undervisningsfilosof och han menade att lärandet ska ha ett bestämt mål. John 
Dewey (1859-1952) var en amerikansk pragmatisk filosof och reformpedagog och han 
kritiserade Herbart för att han inte tog hänsyn till själva aktiviteten i lärandet, utan tänkte mest 
på stoffet som skulle läras ut. Dewey (1999) menar att progressivismen betonar elevernas 
aktivitet och kunskapssökande i motsats till att sätta barn i raka rader och säga åt dem vad de 
skall göra. Undervisningen ska nu anpassas efter olika elever och klassers behov, mognad och 
förförståelse (Dewey, 1999). 
 
Broady (1998) beskriver att undervisningssituationen oftast innefattas av en grupp om 25-30 
människor med varierande bakgrund som ska fungera ihop och lotsas och ledas av läraren. 
Det innebär helt andra krav jämfört med att individanpassa undervisningen, då man tar hänsyn 
till var och ens maximala utveckling. Om läraren strävar efter att upprätta personliga 
relationer till var och en av eleverna i klassen, i enlighet med idealbilden av den gode 
pedagogen hamnar han eller hon i svårigheter. Ett exempel, som Broady (1998) belyser, 
framgår av en slutrapport från en dansk klassrumsundersökning, som visar på att tid som ges 
elev till lärare eller lärare till elev, är ren väntetid för de övriga. 
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Teoretisk utgångspunkt 
Vi har valt att ta utgångspunkt i ramfaktorteorin i vår undersökning och denna teori kommer 
att ligga till grund för resultat och analys. 

Ramfaktorteori 
Broady och Lindblad (1999) beskriver att det ramfaktorteoretiska tänkandet växte fram under 
1960- och i början på 1970-talet av Urban Dahllöf och Ulf P. Lundgren. De menar att 
ramfaktorteorin bygger på tankegången att ramar ger ett utrymme för en viss process.  
Gustavsson (1999) visar på att det finns många ramfaktorer som har betydelse för hur den 
pedagogiska processen kommer att se ut. Man kan inte med vetskap om en viss uppsättning 
ramar exakt veta vilken pedagogisk process det blir och vilket resultat kommer att bli. Men, 
man kan med kännedom om en viss kombination av ramar med stor sannolikhet förutsäga 
vilka processer som inte kan uppträda. Många förutsättningar är nödvändiga, men inte 
tillräckliga! Lundgren (1999) menar att ramarna kan både ge eller inte ge möjligheter, men är 
inte grunden till ett visst resultat. 
 
Enligt Granström & Einarsson (1995) delas ramarna för verksamheten in i tre olika slag: 
 

1. Konstitutionella ramar som till exempel skollag och förordningar. 
2. Organisatoriska ramar som till exempel klasstorlek och fördelning av tid. 
3. Fysiska ramar som till exempel byggnader och läromedel. 

 
Ulf P. Lundgren fäste enligt Granström & Einarsson (1995) uppmärksamheten på ramarna 
som omger arbetet i klassrumsverksamheten. Ramarnas form och innehåll anger det 
ekonomiska och ideologiska värde som skola och utbildning ges av allmänhet och 
myndigheter. Om ramarna ändras genom till exempel minskade resurser eller förändrade 
läroplaner förmedlar de ett budskap till lärare och påverkar naturligtvis deras uppfattning om 
yrkesrollen och dess utövande. Vad ramfaktorer betyder är emellertid inte alldeles självklart. 
Det finns många olika uppfattningar bland lärare att till exempel små klasser är bättre än stora 
klasser när det gäller möjligheten att hjälpa elever med svårigheter. Det behöver alltså inte ge 
någon effekt att enbart ändra ramarna utan att förändra förhållningssätt och ideologi. 
Granström & Einarsson (1995) gör en jämförelse genom följande exempel. Om bilen utrustas 
med krockkuddar behöver det inte leda till färre olyckor om bilförarna i övrigt inte ändrar sitt 
beteende. Om läraren får arbeta med mindre klasser behöver det inte främja de svaga 
eleverna, ifall inte läraren ändrar sitt förhållningssätt till dessa elever. En annan förklaring till 
den uteblivna effekten är att de mer framstående eleverna blir mer aktiva och krävande i små 
klasser och lyckas lägga beslag på lärarens uppmärksamhet på de svaga elevernas bekostnad. 
Även de duktiga eleverna verkar ta till vara på den lilla klassens möjligheter. Vid en 
undersökning visade det sig att läraren tycks vara mer observant på de svagare eleverna i 
större klasser. Resultatet i undersökningen skall inte ses som ett ifrågasättande av 
ramfaktorteorierna utan snarare att ramfaktorer har stor betydelse, men kanske inte alltid på 
det enkla och självklara sätt som man kan förvänta sig (Granström & Einarsson, 1995). 
 
Även Imsen (1999) lyfter fram att det inte kan hjälpa oss särskilt mycket i praktiken även om 
vi finner hundra olika orsakssamband i klassrummet. Det kan vara minst lika intressant att gå 
från andra hållet och utgå från den situation man befinner sig i och fråga varför den blir som 
den blir. Man kan sträva efter att analysera den situation som existerar och se hur socialt 
samspel, kulturella och materiella förhållanden bidrar till att forma verkligheten, istället för att 
försöka särskilja orsakssamband mellan enskilda orsaker och enskilda resultat. Enligt 
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ramfaktorteorin kan inte undervisningen utformas genom lärarens fria val, som den normativa 
didaktiken hävdar. Det står inte läraren fritt att välja hur saker och ting ska göras och inte 
heller kan undervisning förstås genom enkla orsaker som leder till ett visst resultat. Det finns 
en rad ramar och hinder som läraren måste anpassa sig till. Imsen (1999) menar att 
ramfaktorer i detta sammanhang är ett mångfaldigt begrepp som till exempel skolans 
uppbyggnad och struktur, organisationsformer, ekonomiska ramar, byggnader och lokaler, 
läromedel, lagar och bestämmelser för skolan. Ett viktigt mål inom ramfaktorteorin var från 
början bland annat att visa hur staten reglerar verksamheten i klassrummen genom att styra 
ramvillkoren, de nationella läroplanerna. Det som blir viktigt är att skilja mellan det som 
läraren själv kan kontrollera och det som inte kan kontrolleras. Ramfaktorteorin tar inte sikte 
på de formellt uppställda målen, utan på det som är praktiskt möjligt inom de ramar man har 
att röra sig inom. Därigenom kommer man en bit närmare verkligheten, när det handlar om att 
förstå varför undervisningen blir som den blir. 
 
Som vi tog upp tidigare kan ramfaktorer delas in i olika grupper. Imsen (1999) gör en 
gruppering i fem grupper. En viss ramfaktor kan i vissa fall placeras i mer än en grupp, för att 
grupperna är flytande. 
 

1. Det pedagogiska ramsystemet. Inom denna grupp avses vad läroplanerna fastställer 
om undervisningens innehåll och arbetsformer, samt skolans uppgift som den 
definieras i lagar och förordningar. 

2. De administrativa ramarna handlar om hur skolan ska ledas och struktureras genom 
en rad bestämmelser, till exempel ledningen och dess organisation, lärarlag och 
ämnessektioner, schemalagd och obunden arbetstid, storleken på klassen, lönevillkor 
och andra avtal med fackliga organisationer, regler för olika slags examinationer och 
tillvägagångssätt vid bedömning. Schemat är den viktigaste administrativa ramfaktor 
som lärare oftast måste arbeta hårt mot. Om man gör ändringar i ett fastställt schema 
resulterar det ofta i många komplikationer för övriga som arbetar under samma 
schema. 

3. Resursrelaterade ramar innefattar allt som gäller ekonomiska resurser. Skolor och 
dess inventarier samt läromedel hör till denna grupp. Anpassad undervisning är både 
en pedagogisk och en ekonomisk angelägenhet genom till exempel fördelningen av 
undervisningstimmar och fördelning av resurser. 

4. Organisationsrelaterade ramar ligger främst under skolans ledning. De har betydelse 
för det sociala förhållande och den kultur som existerar vid skolan som helhet samt 
vilket klimat som råder. 

5. Ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund. Dessa ramar 
fokuserar på elevernas utgångspunkter, deras skolmotivation allmänt och vilket 
samarbete skolan får genom stöd av föräldrar och lokal kultur. 

 
Genom bildandet av ramfaktorteorin under 1960-talet grundlades en läroplansteoretisk modell 
utifrån pedagogiska ramfaktorer genom Urban Dahllöfs arbeten. Modellen skilde sig mot en 
förståelse av de ramfaktorer som påverkar undervisningsprocessen och dess resultat. 
Modellen användes under 1970-talet av Ulf P. Lundgren, som även utvecklade den mot mer 
övergripande ekonomiska, ideologiska och juridiska ramar för skolan som institution 
(Selander, 2001). 
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Metod 
Mot bakgrund av studiens syfte har vi i vår uppsats valt en kvalitativ ansats där vi har tagit 
utgångspunkt i ramfaktorteorin. Syftet med studien är avgörande för vilken metod man väljer; 
kvantitativ eller kvalitativ. När frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt 
ska man göra en kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller att hitta 
mönster så ska man göra en kvalitativ studie (Trost, 1997). Studiens syfte var att undersöka 
hur och varför olika lärare gör vissa val och prioriteringar i sin undervisning. Vi ville även ta 
reda på deras olika uppfattningar om det finns möjligheter eller svårigheter för lärarna om vi 
ställer deras val och prioriteringar i jämförelse med olika ramfaktorer. 
 
Vi har genomfört observationer i kombination med intervjuer. Vi ansåg oss kunna ha nytta av 
observationerna när intervjuerna genomfördes så att vi kunde koppla intervjufrågorna till 
dessa. Med observationerna kunde vi också studera det som hände i ett naturligt sammanhang 
och som Patel och Davidsson (2003) framhåller används denna metod ofta som 
kompletterande information. Kvale (1997) och Patel och Davidsson (2003) hävdar att syftet 
med kvalitativa intervjuer är att upptäcka egenskaper och beskaffenheter hos något, till 
exempel den intervjuades uppfattningar om något fenomen. Observationer är framförallt 
användbara inom områden som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer. 

Urval och genomförande 
Vi har gjort ett bekvämlighetsurval samt strategiskt urval, då vi tillfrågat tre skolor i två olika 
kommuner. Vi tog kontakt via telefon eller mail, med respektive lärare för år 1. Lärarna vi 
tillfrågade hade vi inte haft någon närmare kontakt med förut, detta för att vi inte skulle ha 
egna förutfattade meningar. Patel och Davidsson (2003) anser det viktigt att inte välja ut 
material som stödjer våra egna uppfattningar och idéer. Det kan då leda till att resultatet blir 
missvisande. 
 
Vi höll fokus på år 1, för att vi anser det vara mest intressant då grunden av elevens framtida 
skolgång läggs här. Varje intervju tog omkring 40 minuter och innan varje intervju, 
genomförde vi tre observationsdagar av respektive lärare i klassrumssituationer. Detta för att 
utesluta att det vi såg var en tillfällighet. Vi bestämde oss för att börja med observationerna 
för att inte lärarna skulle uppleva det som någon slags kontroll av vad de sagt vid intervjuerna. 
Observationerna genomfördes i klassen och vi var närvarande från början på skoldagen. Vi 
var även noga med att inte informera någon om vad vi skulle observera mer än att det var ur 
lärarens perspektiv. Intervjuerna skedde med läraren enskilt i anslutning till observationerna. 
Vi valde att båda skulle aktivt medverka vid observationerna och intervjuerna. Trost (1997) 
menar att intervjuns informationsmängd och förståelse kan öka om man är två som stöttar 
varandra och om dessa två är samspelta. Den intervjuade kan däremot känna sig i underläge, 
vilket vi var väl medvetna om. Därför var vi noga med att informera informanterna om att vi 
var två vid både observationerna och vid intervjun, just för att vi ville ha stöd ifrån varandra i 
och med vår begränsade erfarenhet i dessa situationer. 
 
Observationer och intervjuer 
Det är viktigt att vara väl påläst och förberedd på olika tillvägagångssätt, innan 
genomförandet av observationer och intervjuer. Det har även betydelse att man försöker vara 
neutral och fördomsfri. Det är riskfullt när man har en föreställning om en speciell situation, 
för då kan informationen styras åt fel håll och resultatet kan bli missvisande. Bell (2000) 
lyfter fram att det är nödvändigt att inte vara fastlåst i gamla tankebanor och att ha en förmåga 
att fånga nuet och se vad som kan vara viktigt ur vetenskaplig bemärkelse. Bell (2000) menar 
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också att observationer inte är något lätt alternativ men, när man behärskar metoden så kan 
den ändå ge information om individers erfarenheter, som är svåra att få fram på andra sätt. 
Fördelen med observationer är att man observerar det som sker i samma stund som det 
inträffar, vilket kan innebära en högre tillförlitlighet. Observationerna var av icke deltagande 
karaktär, vilket betyder att vi befann oss i klassrummet men vi deltog inte i aktiviteterna med 
klassen. Observationerna var strukturerade till viss del då vi hade förberett oss med ett 
observationsschema (se bilaga 1). Med detta schema som stöd antecknade vi även fortlöpande 
det som skedde hela tiden. Till att börja med antecknades det mesta vi såg men allteftersom 
fick vi kunskap om vad som var nödvändigt att notera. Under observationerna valde vi att 
bland annat titta på följande fasta situationer: 
 

• Korridorsituationen innan eleverna går in i klassrummet. 
• Den eventuella samlingen. 
• Eventuella övergångar mellan lektioner. 
• Dagens planering såsom schema. 
• Hur svarar läraren på elevernas frågor? 

 
Vid planeringen av observationerna tog vi hänsyn till tre frågeställningar, som Patel och 
Davidson (2003) menar att man måste ta ställning till för att fokusera på vilken information vi 
vill ha ut från det valda området. Dessa frågeställningar är följande: 
 

1. Vad ska vi observera? 
2. Hur ska vi dokumentera informationen? 
3. Vad ska vi som observatörer ha för beteende? 

 
När de tre observationerna var utförda läste vi igenom anteckningarna och gjorde en 
sammanställning av vårt material. Detta material användes som stöd vid intervjuerna. Det kan 
bli problem om man väljer enbart observationer enligt Kvale (1997) genom att man kan 
observera hur men inte varför någon gör något. Vi valde därför delvis att observationerna 
skulle kompletteras av en intervju. Då fanns det även möjlighet att koppla frågor och svar 
direkt till aktuella händelser, vilket vi också gjorde. Det var enkelt att ge exempel till 
informanten om hon inte kunde svara på en fråga. Vårt intervjuunderlag utgjordes av fyra 
forskningsfrågor vilka vi utgick ifrån samt följdfrågor till dessa för att vi skulle komma vidare 
och få stöd under intervjun (se bilaga 2). Forskningsfrågorna var följande: 
 

• Om vi säger att du gör olika val och prioriteringar i din undervisning, vad tänker du på 
då? 

• Vad prioriterar du i din undervisning? 
• Vad är det som styr dina val och prioriteringar i din undervisning? 
• Kan du se om det finns möjligheter eller svårigheter med att göra val och 

prioriteringar i din undervisning? 
 
Vi formulerade forskningsfrågorna öppna så att det skulle bli ett fritt svarsutrymme och inte 
givna svar som exempelvis ja eller nej. Varje fråga utvecklades av följdfrågor för att föra 
samtalet vidare utifrån forskningsfrågan. Vi använde oss av bandspelare vilket Kvale (1997) 
menar är ett bra hjälpmedel så att man kan koncentrera sig på samtalet istället för att anteckna. 
Det är även en fördel att man efteråt kan lyssna till tonfall och ordval upprepade gånger. 
Nackdelar menar han, kan vara att informanten känner sig hämmad och besvärad samt att det 
är både tidsmässigt och kostnadsmässigt krävande. Kvale (1997) tar även upp att man ska 
lyssna aktivt på det som sägs och vara lyhörd på de nyanser som uppstår i ett svar. Det gäller 
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inte bara att höra vad som sägs, utan också hur det sägs, och även lägga märke till vad som 
inte sägs. Platsen vi valde för intervjun var ostörd och trivsam för att vi ville skapa en lättsam 
känsla inför samtalet vilket även Trost (1997) framhåller som viktigt. 

Etik 
Etiken ska genomsyra hela uppsatsen och det kan vara en svårighet att växla från ett talspråk 
till skriftspråk, så att det blir förståeligt. De personer som deltar i undersökningen har rätt att 
framstå som kloka och kompetenta personer. Man måste därför tänka på hur texten formuleras 
så att den blir opartisk och inte lyfter fram några värderingar i studien så att den blir dömande. 
Enligt Forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 
(2002) får inte individer utsättas för psykisk eller fysisk skada och detta krav kallas här 
individskyddskravet. Detta krav kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen 
vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet: 
Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 
syfte. Information om det generella syftet av studien fick informanterna genom 
informationsbrevet (se bilaga 3) samt muntligen vid observations- och intervjutillfällena. 
 
Samtyckeskravet: 
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Våra 
informanter fick själva bestämma om de ville delta i vår studie. Kvale (1997) framhåller att 
undersökningspersonerna deltar frivilligt och har rätt att dra sig ur när som helst. 
 
Konfidentialitetskravet: 
Uppgifter om alla ingående personer i en undersökning skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 
ta del av dem. Vi har informerat om att allt material förvaras på ett betryggande sätt och är 
därmed utom räckhåll för obehöriga. Informanterna fick information om att det inspelade 
materialet skulle användas enbart till studien. All information behandlades så att 
anonymiteten bevarades hos lärarna. 
 
Nyttjandekravet: 
Insamlade uppgifter om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. Vi 
kommer endast att använda den producerade datan till den aktuella studien. Den färdiga 
studien kommer inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke 
vetenskapliga syften. 
 
Bell (2000) rekommenderar att alla forskare bör vara inriktade på att uppfylla dessa krav i 
samband med studien. 

Validitet och Reliabilitet 
Validitet handlar om studiens giltighet, det vill säga att man studerat det man avsåg att 
undersöka. Kommunicerbarheten anses vara ett mått på validiteten inom kvalitativa studier 
för att de som läser rapporten och de som varit deltagare i undersökningen ska förstå vad som 
beskrivs, samt förstå resultaten. Vi gjorde både observationer och intervjuer. Det menar 
Kihlström (2007) är ytterligare ett sätt att försäkra sig om bra validitet i en studie när man 
undersöker samma sak med flera tekniker. Reliabilitet handlar om att resultatet är tillförlitligt 
eller trovärdigt, att man kan tro på det. Det är här av betydelse att observatör eller intervjuare 
är förberedd på uppgiften. Studenter på lärarutbildningen får en del träning genom 
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utbildningen och kan därför känna en viss trygghet i utförandet av dessa moment. Kihlström 
(2007) framhåller att det ger större tillförlitlighet att vara två observatörer än om man är 
ensam. Intressant var att vi inte alltid observerade samma saker vid samma situation vilket 
innebar att vi kompletterade varandra. Ett annat sätt att öka reliabiliteten är att spela in 
intervjun, detta ökar trovärdigheten, så att allt som sägs under intervjun kommer med. Genom 
att spela in sig själv är det möjligt att i efterhand få reda på en ledande fråga har ställts. Utan 
inspelning finns det risk för att svaren tolkas direkt och att anteckningarna blir dina tolkningar 
av svaren i stället för vad som egentligen sagts (Kihlström, 2007). 
 
Vi strävade efter att uppträda på likartat sätt vid varje observation för att inte distrahera 
informanterna eller att resultatet skulle påverkas av vårt handlande. Vid intervjuerna försökte 
vi att ställa frågorna på liknande sätt och hålla oss till ämnet. Vi framhöll till informanten att 
vi fokuserade på att det hon tyckte var det viktiga. 

Tolkning och analys 
För att sätta en mer personlig prägel på våra tre informanter som varit delaktiga i vår studie, 
har vi givit dem namnen Lena, Maria och Lotta. Vi anser även att resultatet och analysen blir 
tydligare och mer lättläst om de har namn i stället för till exempel siffror. När vi hänvisat till 
informanterna har vi valt att skriva deras namn framför citatet. När vi refererar till situationer 
som vi har observerat framgår det av texten att det gäller observationer. 
 
Kvale (1997) ger förslag på olika tillvägagångssätt som kan användas för att bearbeta, 
analysera och sammanställa det material som framkommer i en undersökning. En metod är att 
forskaren försöker finna huvudsakliga teman i materialet. Dessa teman granskas sedan utifrån 
studiens syfte och frågeställningar. Slutligen knyts det centrala huvudinnehållet ihop och 
ligger till grund för en beskrivande sammanfattning i studien. Vi har som Kvale (1997) 
rekommenderar växlat mellan delar och helhet i materialet. Först skapade vi en uppfattning 
om texterna som helhet för att sedan tolka vidare de enskilda delarna, och genom tolkningarna 
kopplades delarna återigen till helheten och så vidare. 
 
Efter varje observation gjorde vi en sammanfattning av var och ens observation och såg då att 
det mesta var gemensamt. En del saker hade dock enbart den ena av oss observerat, vilket 
gjorde att vårt material blev mer fullständigt. När vi sedan skrev ut materialet sammanfattade 
vi varje informants tre tillfällen till ett dokument med gemensamma kategorier. 
 
Intervjuerna spelades in på band, som vi sedan ordagrant med en gång skrev ut, för att vi då 
hade intervjun färskt i minnet. När vi lyssnade igenom och skrev ut våra bandade intervjuer 
fick vi ett helhetsintryck av dem. När vi skrivit ut dem läste vi dem ett flertal gånger, för att få 
en överblick av varje intervju. 
 
Malmqvist (2007) beskriver att man med färgpennor kan markera viktiga avsnitt. Detta bidrar 
rent praktiskt till en sortering som i sin tur leder till en reducering av datamängden. Genom att 
koda med olika färger kan kategorier eller teman markeras som hör ihop, med samma färg. 
Genom att klippa ut de markeringar som gjorts får man en bättre överblick. Vi använde oss av 
datorn när vi bearbetade och färgade olika kategorier i vårt material. Varje kategori fick en 
egen färg både i observations- och intervjumaterialet. All dataproduktion skrevs sedan ut för 
att analyseras i pappersform. Malmqvist (2007) menar att i dagens samhälle där datorn tar stor 
plats kan det verka omodernt att arbeta med pappersark. En nackdel med att sitta vid 
dataskärmen är att möjligheten till överblick inte ges på samma sätt som vid utskrifter. Vi 
kategoriserade svaren från intervjuerna och texterna från observationerna inom olika områden 
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med fokus på våra frågeställningar och med utgångspunkt från vår intervjuguide. Det 
resulterade i fyra olika teman som blev utgångspunkterna i resultatet. I analysen har vi sedan 
letat efter skillnader, likheter, grupperingar och mönster och efter innehåll som är relevant 
inom varje tema. 

Resultat 
Vårt syfte med studien var att undersöka hur och varför några utvalda lärare gör vissa val och 
prioriteringar i sin undervisning. I resultatet presenterar vi olika teman som vi har upptäckt i 
vår analys och tolkning av dataproduktionen. Dessa teman är: 
 

• Lärarnas reflektioner kring sin undervisning 
• Undervisning i praktiken 
• Den dolda läroplanen 
• Möjligheter eller svårigheter att göra val och prioriteringar 

Lärarens reflektioner kring sin undervisning 
Under detta tema lyfter vi fram vad lärarna i vår studie förmedlar som mest viktigt i sin 
undervisning. De områden som framgått tydligast är relationer, läs- och skrivlärande och 
matematik samt musik. 
 
Relationer 
Lärarna anser att relationer är mycket viktiga inslag i elevens vardagliga tillvaro. Detta 
genomsyrar deras verksamhet och de arbetar med hur man till exempel bemöter andra på ett 
medvetet sätt hela tiden. Samtliga lärare anser även att tryggheten har stor betydelse för att 
eleverna ska kunna lära sig saker i skolan. 
 

Maria: Det allra, allra viktigaste är att barnen tycker det är trivsamt att komma hit. Att de känner sig 
trygga här i skolan och trivs med varandra, annars kan de inte lära sig någonting. 

 
De värderar högt att barnen ska ha goda relationer: 
 

Lotta: Det är viktigt att vara en bra kamrat… för det har man nytta av hela livet så att man har en bra 
inställning till folk och kompisar och andra man möter. 

 
Maria: Då är jag den som tycker att hoppa gärna över fem sidor i boken och umgås med varandra, det är 
det viktigaste för mig. 

 
En lärare framhåller att sin egen relation till eleverna är viktig, för att arbetet ska fungera 
tillfredsställande: 
 

Lena: Det är alltid det viktigaste tror jag att du skapar en kontakt med varje barn för att komma så långt 
som möjligt... 

 
Genom observationerna kunde vi se att Lotta hade en mer kompisrelation med eleverna, fast 
samtliga lärare gav intryck av att ha en djup och tydlig respekt för varje elev. De sätter tydligt 
eleven i fokus: 
 
 Lotta: Det är barnet som är det viktigaste! Det är vår gemensamma knytpunkt till att vi jobbar här! 
 
Samtliga lärare prioriterar högt att relationer ständigt ska utvecklas mellan alla 
konstellationer. Eleverna ska veta hur man är en bra kompis att man ska hjälpa varandra och 
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visa hänsyn. Lindö (2002) framhåller att genom forskning har det visat sig att om det råder en 
trygg relation mellan barn och personal så skapar det gynnsammare förutsättningar för barnet 
att känna trygghet i relationen med andra människor. Vuxna förebilder i barnets närhet 
fungerar som modeller så att barnet senare ska veta hur de kan möta och reagera på vuxna. 
Lärarens professionalitet har avgörande betydelse för barnets kommunikativa och 
begreppsutveckling. Lindö (2002) lyfter fram att det finns tre viktiga aspekter som bör finnas i 
den vuxnes beteende. Dessa tre aspekter stämmer överens med hur lärarna i vår studie 
bemöter sina elever: 
 

1. Svarsbenägenhet som innebär viljan och förmågan att respektera och att ta hänsyn till 
barnets reaktioner. Att göra mycket tillsammans, belöna framsteg och skapa en varm 
relation med barnet. 

2. Vägledning kan karakteriseras som att pedagogen bör ha en god framförhållning så att 
barnet lyckas och bygger upp en positiv självuppfattning. Genom att vara konsekvent i 
sitt handlande och hjälpa barnen att sätta gränser blir man en fungerande förebild. 

3. Engagemang kan definieras som att den vuxne är med i det som sker och har en 
positiv förväntan på barnet. Det centrala är att barnen uppmuntras till att upptäcka och 
utforska omgivningen i samspel med hjälp av verbal kommunikation. 

 
I klassrummen fick eleverna byta platser regelbundet, från varje vecka till någon gång i 
månaden. Både genom lottning av platserna till att de ibland fick bestämma själva. Alla lärare 
gjorde detta med motiveringen att eleverna skulle kunna sitta bredvid vem som helst, samt för 
att de skulle lära känna fler kompisar. Vi påstår att det även kan finnas nackdelar med att 
eleverna byter plats regelbundet genom att vissa elever har svårt för förändringar i sin tillvaro 
och tryggheten kan påverkas. Troligtvis anser lärarna att fördelarna med att byta plats är större 
än nackdelarna. 
 
Svenska 
Gemensamt hos alla tre lärare var att de lägger mycket fokus på ämnet svenska och främst 
läs- och skrivlärande under år 1. 
 

Lotta: Jag prioriterar läsningen för det är ju grunden längre fram i livet, sen prioriterar vi det överlag här 
på skolan, då hela skolan läser tjugo minuter på morgonen varje dag. 

 
Maria: Svenska är naturligtvis det allra viktigaste att lära dem. 

 
Vi möter ständigt skriftspråket i många olika sammanhang i dagens samhälle. Tillsammans 
med dessa samhälleliga krav och styrdokument samt kursplaner får skriftspråket en 
framträdande roll i skolan vilket kan ha betydelse för att lärarna lägger fokus på ämnet 
svenska. Det är även ett ämne som genomsyrar all undervisning i skolan och är därmed en 
förutsättning för att eleverna ska få insikt i alla ämnen. Det framgår av Lenas intervju att det 
är omöjligt att undervisa, utan att svenskämnet integreras. 
 
Samtliga lärare arbetade medvetet med att eleverna skulle utveckla en språklig säkerhet i talet. 
Exempelvis prioriterades det att eleverna skulle utveckla samtalen mycket och att de skulle 
sätta ord på till exempel känslor när de berättade saker eller svarade på frågor. Det kunde även 
ske genom att elever uppmanades att artikulera och tala tydligt vid framförande inför gruppen. 
Dessa framförande kunde bestå av att bli tilldelat ordet inför de andra, redovisa en uppgift till 
exempel i form av läsläxa eller leka charader. Orsaken till detta val anser vi beror på att 
lärarna arbetar med läs- och skrivlärande med utgångspunkt från en helhetssyn på språket. 
Språket definieras enligt Lindö (2002) som en sorts kultur- och informationsbärare. 
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Kroppsspråket har vi gemensamt med våra närmaste släktingar i djurvärlden, medan 
talspråket är unikt för människan. Lindö (2002) förklarar även att det finns olika typer av 
skriftspråk som då är översatta från talspråket. Språket ger människan möjlighet att utveckla 
färdigheter såsom identitet, gemenskap, kunskap och inflytande. Språkforskare har alltmer 
uppmärksammat sambandet mellan en god talutveckling och skriftspråksutveckling. 
Skolforskare har under 1990-talet sammanställt mycket goda resultat hos barn som har 
undervisats av lärare som låter sin verksamhet utgå från en helhetssyn på språket. 
 
Matematik 
På två av tre skolor läggs det mycket fokus på matematiken i år 1, tillsammans med läs- och 
skrivlärandet. Orsaken till detta är delvis för att det finns ett stort intresse från dessa två lärare. 
Av den matematikundervisning vi observerade var den hos Lotta och Lena mer 
vardagsanknuten. Antagligen för att eleverna ska uppleva matematiken som meningsfull och 
intressant. Vi har genom vår undersökning förstått att matematiken är ett intresse hos 
samtliga, men Maria lägger fokus på matematiken först i år 3. 
 

Maria: I ettan är det bara läsningen som är prioriterad, i tvåan går vi mer in för att prioritera skrivning, och 
först i trean är matte prioritet ett för oss. När matte är viktigast i trean kan de ju läsa och skriva lite granna. 

 
Maria anser att eleverna lättare kan ta till sig matematiken om de behärskar läsningen och 
skrivningen mer.   
 
Musik 
Musiken verkar vara ett naturligt inslag i undervisningen för alla. En lärare framhåller dock 
att musiken betyder otroligt mycket, för alla elever. Hon kopplar även musiken till 
läslärandet. 
 

Maria: Musiken kan man aldrig ta bort för den är jätteviktig hela tiden. Dels ger den lite gemenskap och 
så ger den en jättebra läsrytm. Att kunna hitta rytmen i sången gör också att eleverna mycket lättare hittar 
rytmen i läsningen, när de lär sig läsa. 

 
Vi antar att Marias syfte med musik var att eleven skulle stärkas i sin självkänsla och i 
språkets utveckling i kombination med att musiken ska vara en metod för läslärningen. Lindö 
(2002) menar att exempel på aktiviteter som gynnar detta är samtal varvat med språklekar, 
sång, rytmik och musiklyssnande. Vi upplevde att eleverna inspirerades av musiken genom att 
de visade mer glädje och motivation till att lära sig. 

Sammanfattning 
Under detta tema har vi synliggjort vad lärarna i vår studie förmedlar som det viktigaste 
innehållet, i sin undervisning. De områden som framgått tydligast är relationer, läs- och 
skrivlärandet, matematik samt musik. Samtliga lärare anser att goda relationer är nödvändigt 
för att eleverna ska kunna ta till sig undervisningen och ”lära sig” saker. Inom svenska är det 
främst läs- och skrivlärandet som tar störst plats. Lärarna arbetade även medvetet med att 
eleverna skulle utveckla en språklig säkerhet i talet. Matematiken var ett stort intresse hos 
samtliga lärare, fast den var mycket mer synlig hos Lotta och Lena. Maria menar att hon 
lägger fokus på den i år 3, då eleverna fått grunderna i läs- och skrivlärandet. Musiken är 
särskilt viktig för Maria och hon säger att ”den kan man aldrig ta bort”. Hon menar att 
musiken har stor betydelse för att till exempel få rytm i läsningen och att den är viktigt för att 
känna gemenskap. Musiken finns hos de övriga två men framhålls inte lika mycket. 
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Undervisning i praktiken 
Varje ramfaktor har som vi nämnt tidigare en viktig betydelse i sitt sammanhang för hur 
processen kommer att se ut, men den behöver inte påverka resultatet. Vi har observerat att 
samtliga lärare varierar både arbetsformer och arbetssätt i sin undervisning, var och en på sitt 
sätt. 
 
Lärarnas val utifrån deras kunskapssyn 
När vi besökte våra informanter förekom det mest individuellt arbete. Samtliga lärare hävdar 
dock i intervjuerna att grupparbete är en arbetsform som används. Vi fick intryck av att det 
var mycket som skulle göras färdigt innan sommaren eftersom det var slutet av läsåret. En del 
av de vi intervjuade och observerade anser att uppgifter ska göras färdigt framför kvalitén på 
arbetet och vissa sätter eleven i centrum mer än andra, medvetet eller omedvetet. Carlgren och 
Marton (2003) menar att pedagogers handlingar kan vara lösningar på en rad olika företeelser 
till exempel att fånga elevernas uppmärksamhet, hindra några elever från konflikter, ge 
instruktioner för elevernas fortsatta arbete samt att förklara och hjälpa eleverna att förstå 
något de har svårt med. Dessa handlingar kan då tolkas som att pedagogerna har olika/lika 
uttryck för en speciell kunskapssyn eller lärandeteori. 
 
Lärarna hade olika sätt att undervisa och Maria gav intryck av att ha en mer traditionell 
kunskapssyn. Vi menar att hennes sätt att undervisa på var av mer traditionell karaktär som 
till exempel lärarledda genomgångar, färdighetsträning, ämnesuppdelad undervisning och 
faktakaraktär. Troligen anser Maria att den traditionella undervisningen fungerar på ett 
tillfredsställande sätt och det kan vara så att detta undervisningssätt passar till hennes grupp 
av elever. Lotta och Lena stod mer för den konstruktivistiska och den sociokulturella 
kunskapssynen genom att deras undervisning var mer ämnesövergripande och helhetsbetonad. 
Vi antar att Lotta och Lena anser detta undervisningssätt som mer meningsfullt och det kan 
vara gruppen som styr valet av metod. Maltén (2003) beskriver att inom traditionell 
undervisning ses eleven oftast som en person som använder sig av redan etablerad kunskap. 
Inom den konstruktivistiska och den sociokulturella undervisningen blir eleven framför allt en 
person som framställer kunskap och lärandeprocessen består mindre av passivt mottagande 
och mer av insikt och förståelse. Det som var gemensamt för alla lärare var att de använder 
livet och verkligheten som lärobok i undervisningen, jämsides med vad de har för 
kunskapssyn. Vi antar att även detta görs för att innehållet i undervisningen ska upplevas som 
meningsfull av eleverna. 
 
Arbetssätt och arbetsformer 
Hos Maria och Lotta skedde undervisningen i huvudsak i klassrummet via individuellt arbete i 
läromedel som böcker eller stenciler. I Lenas klass var undervisningen inte bunden till att ske 
på något speciellt ställe. Den kunde likaväl hamna utomhus som inomhus, på golvet eller vid 
bänkarna, i grupper eller enskilt. Hos Lena var det därför svårt att urskilja vad undervisningen 
handlade om det vill säga vilket ”ämne” som gällde eller när lektionen övergick i något annat. 
Lena hade ett mer ämnesintegrerat arbetssätt medan Lotta och Maria hade mer uppdelade 
lektioner till exempel matematik, svenska och naturorientering. 
 

Lena: Du kan inte ha NO och SO i en etta utan att du kanske kommer in på matematik och absolut 
svenska… 

 
Samtliga lärare hade avsatt tid för eleverna, så att de fick regelbunden träning i att läsa varje 
dag. De ansåg att det behövs en viss färdighetsträning inom läslärandet. Lena och Maria 
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utgick ifrån en gemensam läsebok med eleverna en gång i veckan i skolan. Vi såg att Lena 
skapade en förförståelse för texten som de skulle arbeta med och sedan läste hon högt veckans 
kapitel. Efter det fick varje elev detta kapitel på en stencil (boken fanns i olika svårighetsgrad) 
som de först läste gemensamt och sedan skulle varje elev läsa det själv. De pratade även om 
bilderna i texten. När en elev läste högt inför klassen eller när en elev läst en bok gav Lena 
och Maria muntlig respons på innehållet, om boken var bra och varför och så vidare. Hos 
Lotta fick eleverna skriva en recension och rita en bild till. Samtliga lärare lade ner arbete på 
att individanpassa läseböckerna och eleverna själva var också delaktiga till att de valde rätt 
bok. Alla elever skrev dagbok varje dag. 
 
Lotta använde sig av arbetssättet att eleverna arbetade med en slags forskning inom läsningen 
där de valde en bok att läsa som de sedan fick redovisa skriftligt och muntligt. De valde bok 
efter intresse och det kunde vara fakta om till exempel djur, rymden eller växter. Hon anser att 
eleverna ska få välja bok själva för att öka läsintresset och därmed motivationen för läsningen. 
 
Samtliga lärare engagerade sig i elevernas läslärande och när vissa elever behövde hjälp så 
stöttade och berömde de för att bekräfta eleverna genom texten. Alla elever hade en fast 
läsläxa i veckan som var individuellt anpassade. Motiveringen till denna läxa var att läsningen 
kräver en viss färdighetsträning samt att föräldrar skulle få chans att känna sig delaktiga i sitt 
barns lärande. 
 
Samling var kontinuerligt förekommande vid alla observationer, men sättet att utföra dessa på 
varierade dock. Hos Maria var samlingen i ett annat rum än klassrummet, där alla satt på små 
pallar på golvet. Allt eftersom fick eleverna gå in och sätta sig i ringen där det spelades 
klassisk musik. När eleverna satte sig skulle de göra en slags meditation då de uppmanades att 
fokusera på skoldagen. Den klassiska musiken, hos Maria, kunde ibland ha ett syfte i 
samlingen till exempel att de lyssnade på Mozart när de arbetade med bokstaven z. Maria 
kunde få igång diskussioner med eleverna där alla elever alltid fick ordet minst en gång för att 
alla skulle känna att de fick prata och bli lyssnade på. Hon ställde ibland frågor med givna 
svar där eleverna lotsades fram vid behov. Hon hade alltid en repetition av veckans bokstav i 
form av en ramsa och rörelse för att befästa elevernas kunskaper. Eleverna skulle sedan hälsa 
på varandra och de fick själva bestämma på vilket sätt de skulle hälsa till exempel ta i hand, 
krama, eller bara säga hej. 
 
I Lenas klassrum satt eleverna i en ring på golvet framför bänkarna för att hon vill komma 
närmare eleverna. Samlingen började alltid med två speciella sånger och när de sjungit dessa 
säger läraren –Välkommen till skolan, och eleverna svarar –En ny härlig dag! Starten på 
samlingen med sångerna och hälsningsfrasen har läraren tillsammans med eleverna kommit 
fram till som en bra början på dagen. Läraren har valt att eleverna får ha fruktstund när det är 
morgonsamling för att eleverna ska förebygga blodsockerfall och bevara koncentrationen. 
Lena kunde vid samlingen styra in eleverna på ett speciellt innehåll, som lektionen skulle 
handla om eller om eleverna tog upp något var hon flexibel att ”spinna vidare” på elevernas 
intresse. Hon kände då att gensvaret från eleverna blev större och undervisningen utgick mer 
från elevernas intressen. Hon var medveten om att alla elever skulle få talutrymme under 
dagen. Lena anknöt matematiken till vardagen på ett varierat sätt i samlingen när dagens 
almanacksbarn skrev dagens datum på tavlan så kunde hon fråga eleverna om någon ville 
säga något om siffrorna. Vid varje samling fick en eller flera elever läsa sin individuellt 
anpassade läsläxa för klassen. Det var då fritt för övriga att sitta eller ligga som man ville i 
ringen. Lena hade planerat samlingarna så att de var upplagda efter ett visst innehåll varje 
dag. 
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Varken hos Maria eller hos Lena var det bestämda platser i samlingen, men om någon elev 
behövde extra stöd placerades den eleven på utvald plats. Samlingarna hos Maria och Lena 
fokuserades mer på undervisning vilket vi antar beror på att eleverna var mer fokuserade och 
motiverade för uppgifterna när de är i samlingen. Hos Lotta satt eleverna vid sina bänkar i ett 
traditionellt möblerat klassrum och samlingen innehöll en genomgång av dagens planering 
och viktig information, som även stod skriven på tavlan och information av matsedeln. Hon 
ansåg det viktigt att eleverna visste vad dagen skulle innehålla för att de skulle känna trygghet 
och struktur. Lotta såg varje elev även om inte varje elev fick sagt något inför hela klassen 
under samlingen och vi såg att hon under dagen tog kontakt med de elever som inte var lika 
aktiva på samlingen, för att även de skulle känna sig sedda och hörda. 
 
Hos Maria förekom inte någon aktivitet runt almanackan med motivering att dessa elever inte 
hade intresse för uppgiften. Läraren ansåg även att det tog viktig tid från övrig undervisning. 
Den elev som var intresserad kunde exempelvis engagera sig i just dragningen av dagens 
datum. Lotta förklarar vikten av att ha ”veckans vakter” som brukar dra almanacka, kolla 
dagens temperatur, väder och matsedel men att de tillfälligt lagt det åt sidan. 
 

Lotta: Det finns barn som inte kan veckans dagar och det är viktigt. Det blir ett samarbete mellan vakterna 
och de tränar på att framträda inför de andra. Sen får du in årstider, månader, ordningstalen så 
matematiken kommer in automatiskt. Det finns många bitar inom själva ”almanackan”. 

 
Vi har förstått att lärarna anser att eleverna behöver dagliga rutiner och återkommande 
aktiviteter vilket de får genom samlingarna i och med att de utförs vid samma tidpunkt, 
samma plats och så vidare. Detta inger trygghet och ger struktur åt verksamheten. Vi drar 
slutsatsen att lärarna i vår studie har samling för att bland annat stimulera och utveckla språket 
och stärka identiteten hos eleverna. Lindö (2002) menar att det är en naturlig situation för 
barnen att samtala om sina tankar och upplevelser, vad som hänt i världen, egna erfarenheter, 
vilken dag, månad och årstid det är, dagens planering och så vidare. Samtliga lärare i vår 
studie tar även tillvara på samlingen för att eleverna ska träna på kontaktövningar inom 
gruppen och för att bygga upp en trygghet och gemenskap i gruppen. Det kan även vara så att 
lärarna har samling med eleverna för att de ska få träning i att ta emot instruktioner och 
information i grupp, lyssna och lära av andra, disciplinera sig och vänta på sin tur, våga ta och 
behålla ordet och socialiseras in i ett kollektivt samspel. Lindö (2002) menar att eleverna 
under samlingen kan få träning i samtalets konst och uppmärksammas på hur de ska visa 
respekt för den som har ordet, ge den som talar respons och träna sig på hur man ställer 
frågor. Under samlingen har läraren tillfälle att uppmuntra och stärka elevernas självkänsla. 
 
Vid slutet på dagen var det en kort slutsamling på alla skolor, då det blev en aning forcerat 
och stressat för eleverna när all information skulle ges om morgondagen, vem ska med 
bussen, vem ska hem, vem hämtas av vem, vem ska med kompisen hem och vem ska till 
fritids samtidigt som de skulle sjunga slutsången. Slutsamlingens syfte anser vi främst var hos 
samtliga lärare att markera för eleverna att skoldagen var slut och det var även gemensamt att 
få ordning på vart eleverna ska efter skolan. Vi antar att det är viktigt för att lärarna har ansvar 
för att alla elever vet vart de ska. Vi vill hävda att tiden kanske inte är det största problemet 
utan snarare hur tiden prioriteras för var och en. Som alternativ kan det vara en fördel att se 
den tidfördelning som finns att tillgå som en möjlighet, istället för en begränsning. När läraren 
ser den fördelning av tid som finns att tillgå som en möjlighet, blir inte tiden negativt laddad 
och troligen anpassas undervisningens innehåll på ett tillfredsställande sätt. 
 
När lärarna pratade med eleverna var Lena och Maria medvetna om vad de använde för 
begrepp till exempel att de sade matematik istället för ”matte” och inom matematik: geometri, 

  22



multiplikation, addition. De var noga med att använda rätt termer inom rätt område eller 
ämne. Vi antar att syftet med detta är att eleverna ska förstå att språket används på olika sätt 
inom olika områden. Vad vi menar är att eleverna kan koppla vilket område eller ämne som 
undervisningen handlar om, utifrån de begrepp som används av lärarna. 
 
Vi har lyft fram att samtliga lärare varierar arbetssätt och arbetsformer. De motiverar detta 
med att elever tar till sig kunskap på olika sätt och att eleverna ska vara kända med olika 
metoder. Vi drar slutsatsen att lärarna strävar efter att så många elever som möjligt ska ta till 
sig kunskapen. En central utgångspunkt i grundskolans läroplaner är att vi lär oss med alla 
sinnen. Det är därför viktigt att skapa en rik och varierad lärandemiljö i undervisningen, som 
ger möjlighet att skapa kunskap på många olika sätt. Alla är olika individer och närmar sig 
och tar till sig det som görs till egen kunskap på olika sätt. Genom att ha en rik lärandemiljö 
utvecklar vi olika former av tänkande och kunskap beroende på hur vi får uttrycka oss 
(Myndigheten för skolutveckling, 2003). 
 
Att fånga tillfället  
Lena bedrev en hel del av undervisningen på golvet. Undervisning som skedde på golvet 
innebar att eleverna kom närmare varandra och materialet som användes vilket även delvis 
var hennes syfte. Ett exempel på en sådan här undervisningssituation var när de arbetade med 
geometriska former som skulle sorteras i olika mönster. 
 

Lena: Jag har en känsla av att man inte vill ha något emellan sig och eleverna, såsom bänkar. Du ser också 
när dom har suttit vid bänkarna i tjugo minuter då orkar dom inte sitta där längre. 

 
Vi kunde se att Lena förde in en medveten rörelselek eller tankeaktivitet när det blev oroligt i 
klassen och en del elever tappade koncentrationen. Det såg vi inte hos de andra men däremot 
var fysisk aktivitet återkommande hos samtliga lärare genom till exempel en utedag i veckan 
eller dagliga promenader. 
 

Maria: En del gånger kanske vi bara är ute för att ha trevligt, prata och umgås. En annan gång blir det ett 
intensivt pass med bara matteuppgifter. 

Sammanfattning 
Vad vi har observerat varierar samtliga lärare var och en på sitt sätt, både arbetsformer och 
arbetssätt i sin undervisning. De motiverar detta med att elever tar till sig kunskap på olika 
sätt och att eleverna ska vara kända med olika metoder. Vi drar slutsatsen att lärarna strävar 
efter att så många elever som möjligt ska ta till sig kunskapen, vilket även innebär att de 
inspireras av bland annat Deweys och progressivismens pedagogik. Det var också gemensamt 
för alla lärare att de använder livet och verkligheten som ”lärobok” i undervisningen för att 
den skulle upplevas som mer meningsfull för eleverna. Lotta och Lena vardagsanknöt 
matematiken i större utsträckning än Maria och förankrade elevernas kunskap till vardagliga 
sammanhang. När Lena bedrev undervisning som till stor del var ämnesintegrerad var hon 
inte beroende av vilket ställe det skulle ske på. Hos Maria och Lotta däremot var 
undervisningen mest uppdelad i respektive ämne och den skedde i huvudsak i klassrummet. 
Samtliga lärare ansåg det viktigt med speciellt avsatt tid för elevernas lästräning för att varje 
elev verkligen skulle få regelbunden träning i att läsa. De individanpassar läseböckerna 
tillsammans med eleverna bland annat för att svårighetsgraden på boken skulle bli rätt. 
Lärarna engagerar sig i elevernas läslärande men, det är typiskt för Lena att hon skapar 
förförståelse till de texter/böcker som eleverna ska ta del av och det som eleverna ska läsa 
själva, genom diskussioner både enskilt och i grupp. Vi antar att hon lägger vikt på detta för 
att elevens läslärande ska stimuleras och utvecklas. Vi kunde se att två av lärarna hade 
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gemensamt att deras främsta mål för sin läs- och skrivundervisning var att skapa läslust och 
skrivintresse hos eleverna. 
 
Vad det gäller arbetsformen samling förekommer det hos samtliga, både när skolan startar och 
slutar, fast med olika syften och innehåll. Vi antar att syftet med samling hos två av lärarna 
var att eleverna skulle fokusera på skoldagen och känna gemenskap samt trygghet. De 
arbetade medvetet med att alla elever skulle synas och få talutrymme för att alla elever skulle 
känna sig delaktiga. Lärarna arbetade medvetet med fysisk aktivitet, fast Lena hade den även 
integrerad i undervisningen. Lena och Maria var tydliga med att använda sig av rätt begrepp i 
undervisningen med eleverna till exempel matematik istället för matte. 

Den dolda läroplanen 
Inom detta tema försöker vi hitta händelser som kan platsa i kategorin för den dolda 
läroplanen. Denna aspekt är inte synlig för informanterna under observationer och intervjuer, 
utan innehåller kommentarer, resonemang och invanda mönster som kommit fram från 
informanternas handlande och svar som enligt Broady (1998) kan uppfattas som den dolda 
läroplanen. Målet är inte att analysera och diskutera vad som anses tillhöra den dolda 
läroplanen utan vi vill lyfta fram vad vi sett under observationer eller intervjuer och förmedla 
bredden av den dolda läroplanen. 
 
Broady (1998) hävdar att skolan fostrar och begreppet ”den dolda läroplanen” kan vara ett 
redskap för att synliggöra hur fostran konkret går till i klassrummet. Alla krav i den dolda 
läroplanen är inte negativa för barnen måste, som han uttrycker det, lära sig arbetsrutiner och 
”vanligt folkvett” som att inte prata i munnen på varandra och att passa tider. 
 
Ordning och uppförande 
På samtliga skolor var det tydligt att det fanns regler och struktur för att verksamheten skulle 
fungera. 
 

Lotta: När man är ensam ansvarig för så många elever så måste man ha en viss typ av kontroll, anser jag i 
alla fall 

 
Lena: Vi ska inte störa varandra i samlingen och så länge det är samling så sitter vi upp och lyssnar på 
varandra… 

 
Maria: Jag tycker det är otroligt viktigt att dom vet att det finns regler. Att dom vet vad som gäller inom 
vissa ramar. 

 
I andra situationer anser vi också att lärarna strävade efter ordning och uppförande, vilket vi 
antar att de gjorde för att skapa goda lärandemiljöer. Vi kommer nedan att lyfta några olika 
situationer från våra observationer, som vi anser är dolda för att aktiviteten har ett syfte, men 
samtidigt handlar det även om att eleverna ska lära sig andra saker. Det krävs till exempel av 
lärarna att eleverna förväntas kunna kontrollera sig motoriskt och verbalt, de ska även 
undertrycka sina egna erfarenheter i olika situationer och de ska vara uppmärksamma på det 
som sker utöver aktiviteten. 
 
 Läraren uppmanar, med annat tonläge i rösten, två elever att uppföra sig som sina kompisar. 
 

Lärare kräver ordning och struktur när elev/elever ska byta aktivitet, efter rast och när de ska förflytta sig 
till en annan lokal. 
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Läraren ger många tillsägelser att eleverna ska tala tydligt, sitta ordentligt, försöka röra på munnen när de 
talar. 

 
Läraren använder fysisk kontakt vid tillrättavisningar till exempel drar stolen ”rätt”, lägger händerna ”rätt” 
när eleverna läser, lyfter elev. 

 
 För att få gå vidare med nästa uppgift måste eleven först göra klart det han/hon håller på med. 
 

Lärarna hade olika tillvägagångssätt för att få uppmärksamhet av eleverna, till exempel att de skulle sänka 
ljudnivån eller vara tysta, byta aktivitet, ge information. 

 
 Eleverna frågar om lov att få lämna klassrummet till exempel om de ska gå på toaletten. 
 
 Lärare är ute efter ”rätt” svar och lotsar eleven till önskat svar. 
 
 Lärare flyttar en elev eller flera elever tillfälligt som inte klarade av ”sin” plats. 
 
 Lärare suddar i elevs bok. 
 
En del av dessa exempel kan även betyda att eleven ska underordna sig lärarens auktoritet 
men det är först när läraren inte är medveten om att kraven är dolda som de blir negativa för 
eleven. Läraren bör synliggöra varför det krävs olika saker av eleverna för att de ska förstå 
och acceptera dem. Det är inte speciellt underligt enligt Broady (1998) att eleverna får denna 
slags undervisning. Det underliga är att den många gånger är ”dold”, samt att de ideologiska 
föreställningarna historiskt sett om ett personligt, en till en, förhållanden mellan lärare och 
elev är så långlivade. Förr i tiden kunde familjer ha tillgång till en lärare vilket resulterar i att 
när dagens lärare får ansvar för en hel klass som de ska kontrollera, hamnar de i svårigheter. 
Om lärarna i vår studie faktiskt låter styrdokumenten genomsyra undervisningen på ett sätt 
som innefattar fostran är inte arbetssättet dolt, men det är en tolkningsfråga. 
 
När eleverna fick tillsägelser var det olika vilken nivå dessa hamnade på och en lärare gav 
tillsägelserna mest på individnivå. Det vill säga att problemet hamnade på individen istället 
för på organisationen som ibland var orsaken. Ett exempel på organisationsnivå kan vara 
storleken på klassen, för lite personaltäthet, oförutsedda konflikter och olika arbetssätt och 
arbetsformer. Hos en annan lärare förekom tillsägelser i form av påminnelser som till 
exempel: 
 
 Lärare viskar till eleverna: Hur vad det nu vi gjorde när vi viskar till varandra? 
 
I alla klasser skulle eleverna räcka upp handen men det var situationen som avgjorde om det 
behövdes. Ibland fick eleverna tillsägelse att räcka upp handen om de ville prata eller få hjälp 
och ibland var det accepterat att bara agera och säga det man ville just då. Lärarna framhåller 
att det kan vara en nackdel för eleverna om de inte får säga det som de tänker på direkt, då de 
kan tappa tråden. Två av tre lärare förespråkar att eleverna kan fråga grannen om hjälp innan 
de ber läraren om hjälp men det fungerar inte riktigt än. 
 

Maria: Det är både en mognad och en träningssak att fråga kompisen om hjälp eller att hjälpa en kompis 
som frågar. 

 
Lotta: …försök tre gånger själv, fråga en kompis och sedan räcker du upp handen. Men det är svårt för 
eleven att veta om man ska störa eller inte störa grannen samtidigt som vissa grannar behöver jättemycket 
hjälp… 
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När eleverna räckte upp handen såg vi vid ett flertal tillfällen, i samtliga klasser, att det ibland 
innebar lång väntetid innan eleven fick hjälp från läraren. Att eleverna fick ”träna” på att 
vänta förekom även i andra situationer. Vid ett tillfälle hade läraren en frågesport tillsammans 
med klassen. Varje elev fick varsin fråga i turordning och det gjorde att det blev en lång 
väntan för övriga. Läraren krävde att när varje elev fick frågan skulle alla andra lyssna, 
koncentrera sig och sitta stilla. Frågan är om syftet blev att eleverna skulle träna sig i att 
kunna vänta istället för att kunna svara på frågorna?  Detta var i slutet av ett arbetspass och 
koncentrationsförmågan hos eleverna varierade. 
 
Starten på skoldagen hade både likheter och skillnader. Likheterna var att alla tre klasser hade 
fri tillgång till klassrummet innan skolstarten. Orsakerna till detta var olika och Lena hävdar 
liksom Lotta att det ska vara en öppen skola för alla, alltid.  Maria menar att de barn som av 
olika anledningar kommer tidigt till skolan inte ska vara tvungna att vistas utomhus tills 
skolan börjar. 
 
 Lena: Skolan ska vara öppen för alla elever och man ska alltid vara välkommen till skolan. 
 
När det gäller korridorsituationen på morgonen skilde sig Maria från de andra lärarna, genom 
att eleverna skulle ställa upp i korridoren på led, när det ringde in på morgonen. 
 

Maria: Det är viktigt att de vet när leken är slut och när arbetet börjar. Arbetet börjar när vi går ut och 
ställer oss i korridoren även om de inte alltid är tysta och stilla. Vi måste även hälsa ordentligt varje dag 
för det är viktigt att veta hur man hälsar. När jag hälsar på varje elev har jag en tanke att man ser och rör 
vid varandra varje dag. Jag vill även att eleven tar ögonkontakt så att han/hon ser vem de hälsar på. 
Många barn har svårt för det idag och då är det jätteviktigt. 

 
Lotta: Jag tycker det är gammalmodigt och uppstyrt att de ska stå på led ute i korridoren och jag ska ta i 
hand…varsågoda och kom in. Klassrummet är ju en arbetsplats där vi ska vara tillsammans. Då vill vi 
respektera barnens värde som individer och jag själv hade inte velat stå så…Så varför ska jag be dem att 
göra det? 

 
Lena: Man ska inte döma någon men jag har hört en förklaring på att när eleverna står på led i korridoren 
och man står och hälsar på varje elev när de går in, så har jag sett varje barn direkt. Ja, det kanske man har 
gjort men har barnet känt att det blivit sett? Jag menar, är du redan på nästa barn i ledet när du hälsar på 
det första barnet? 

 
Hos Lena och Lotta började dagen i klassrummet när det ringde in då samtliga elever gick in i 
klassrummet och antingen satte sig i samlingsringen eller vid sina bänkar. 
 

Lotta: Det är bättre att eleverna är tysta när jag begär att de ska vara tysta här inne än att de ska stå där ute 
och att hålla på att brottas… 

 
Det är en central ingrediens i skolans dolda läroplan att eleverna får lära sig att de är 
utbytbara. Läraren sitter många gånger vid katedern i klassundervisningen och ställer frågor 
som inte är anpassade för bestämda elever. Frågorna kan i princip riktas till vem som helst i 
stället för att ta till vara på en elevs erfarenhet. Då kan till exempel denna elev beskriva sin 
utlandsresa och berätta om en huvudstad, i stället för att frågan ställs till hela klassen vilken 
huvudstaden är i det landet. Enligt ideologin ska vem som helst kunna svara på de frågor som 
läraren ställer till samtliga elever. Sedan gäller det för eleverna att ha självförtroende till att 
träda in på lärarens arena och ”göra honom/henne till lags” genom att räcka upp handen och 
prestera bra resultat. Denna utbytbarhetsprincip gör det möjligt för läraren att kontrollera 25-
30 barn samtidigt. Lärarna strävar speciellt i skolans tidigare år, efter att anpassa eleverna till 
förhållandena som existerar och till att lära dem att de är utbytbara. Detta lärande nämns inte i 
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kursplanerna utan är ”dold” och sker ofta ”bakom ryggen” på både läraren och eleverna. Den 
tar sig uttryck i att läraren ständigt påminner eleverna om: Räck upp handen innan du pratar! 
Vänta på din tur! Prata inte i munnen på varandra! Åh, det låter spännande men det var 
faktiskt inte det vi skulle prata om! Läraren måste godkänna elevernas svar/repliker för att se 
till så att de upprätthåller ”måttet” och följer en viss modell. Det innebär att eleven ska räcka 
upp handen innan läraren ger tillåtelse att svara och eleven ska helst inte tappa fokus på ämnet 
och prata om egna erfarenheter och upplevelser (Broady, 1998). 

Sammanfattning 
Det var centralt hos samtliga tre skolor att det fanns regler och struktur för ordning och 
uppförande så att verksamheten skulle fungera. När två av lärarna försökte upprätthålla regler 
kunde problem som uppstod läggas mest på organisationsnivå hos eleverna och mest på 
individnivå för en lärare. En del av de exempel vi beskrivit under den dolda läroplanen kan 
betyda att eleven ska underordna sig lärarens auktoritet, men det är först när läraren inte är 
medveten om att kraven är dolda som de blir negativa för eleven. En aktivitet som har ett 
syfte kan samtidigt handla om att eleverna ska lära sig andra saker också. Det krävs till 
exempel av lärarna att eleverna förväntas kunna kontrollera sig motoriskt och verbalt, de ska 
även undertrycka sina egna erfarenheter i olika situationer och de ska vara uppmärksamma på 
det som sker utöver aktiviteten. 

Möjligheter eller svårigheter att göra val och prioriteringar 
Det visar sig inte råda några tveksamheter om att lärarna arbetar under de nationella 
styrdokumenten samt kursplaner och lokala arbetsplaner. De ser dessa som riktlinjer och 
vägledning i arbetet. 
 
Vad styr? 
Samtliga lärare känner sig inte ”styrda” av läroplanen utan ser den som tolkningsfri och att 
detta ger möjligheter till en frihet i sitt uppdrag som lärare. 
 

Maria: Man är fri att tolka läroplanen så att man kan välja det innehållet som passar en själv och välja det 
arbetssättet som fungerar. 

 
Lena: Möjligheterna är oändliga! Svårigheterna är att du har givna ramar som lokaler, ekonomiska medel, 
tillgångar till utomhusmiljö, gruppens storlek och sammansättning, resurser. Men utifrån dessa ramar, så 
är det bara du själv ”tillsammans” med läroplanen som sätter gränserna för möjliga val. Läroplanen är ju 
ingen begränsning utan en utgångspunkt! 

 
Lärarna anser att individen och gruppen är med och påverkar deras undervisning samt 
innehållet i undervisningen. 
 

Lena: Jag är väldigt lite styrd av ett veckoschema. Jag känner mig mest styrd av gruppen. Det kan vara 
vad som har hänt på rasten eller hur de nappar på ett upplägg. Jag har en grovplanering där jag bestämmer 
att de här fem veckorna ska vi jobba med till exempel volym inom matematiken. Jag vet att jag har ett mål 
för den här perioden men jag har inte att den lektionen gör vi det, och den lektionen gör vi det. 

 
Lotta arbetar tydligt med portfolio och individuell utvecklingsplan (IUP) där eleven är 
delaktig både i planeringen av dessa och i genomförandet. Alla elever har sin IUP fastklistrad 
på sin bänk och dessa följs upp kontinuerligt, för att de ska vara aktuella. Varje vecka planerar 
varje elev tillsammans med läraren ett arbetsschema som de sedan följer. 
 

Lotta: Individen är otroligt viktig i sig själv men i gruppen får man ta hänsyn till sammanhanget också. 
Jag måste överväga så att det inte blir alldeles för individualistiskt bara för att vi har de här individuella 
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planeringarna utan det är ju gruppen i sig som är viktig. Vi har gjort portfoliosnurror i svenska och 
matematik...det styr till viss del för det är några små mål att jobba mot, det man vill att de ska få med sig i 
ettan. 

 
Maria har ett liknande upplägg som Lotta med att eleverna varje vecka får vara delaktiga i en 
veckoplanering genom att de själva får föreslå något de vill arbeta med under veckan. Fast 
dessa arbetsuppgifter arbetade eleverna med på avsatt tid, tre till fem lektioner i veckan. 
 
 Maria: De går efter sin planering när jag som lärare haft mina lärarledda lektioner. 
 
Lärarna har olika åsikter om hur olika läromedel påverkar deras möjligheter eller svårigheter i 
undervisningen. 
 

Maria: För mig är det aldrig en bok som styr. Det här året har jag valt en gemensam läsebok och jag testar 
en mattebok, men annars har jag i många år haft matte utan bok. 

 
Lotta: Jag vill gärna ha någon typ utav grund att stå på, för det känner jag att än så länge kan jag inte 
”kasta” böckerna och göra precis vad som helst. Jag vill ha en liten grund att utgå ifrån. 

 
Lena väljer material efter var varje elev ligger i sin utvecklingsnivå. Det innebär att eleverna i 
klassen har olika läromedel i vissa ämnen. Ingen av lärarna är speciellt orolig för att eleverna 
inte ska få med sig det som de behöver för att nå upp till målen i kursplanen. 
 
Lärarna i vår studie anser att strävansmålen bidrar till att deras och elevernas egna intressen 
får lov att styra innehållet i undervisningen, i allra högsta grad. De anser att det är en 
möjlighet att kunna planera undervisningen med inspiration från sitt eget intresse. 
 

Lena: Strävansmålen är mer kreativa och du kan använda dig själv där. Mitt eget intresse styr också mina 
val. 

 
Lotta: Givetvis styr elevernas intresse väldigt mycket! 

 
Maria: För det första gillar jag musik själv och musik är jätteviktigt hela tiden, för mig. Den kan man 
aldrig välja bort! 

 
Vi drar slutsatsen att den konkreta undervisningssituationens förutsättningar och lärarens 
utrymme att välja och prioritera ett visst innehåll inte begränsas ”ovanför” lärarna i vår studie. 
Englund (2005) tar upp huruvida läroplaner fungerar som ett styrmedel för undervisningen 
eller om det är begränsningarna i läroplanen som styr. Läroplanen är i grunden ett uttryck för 
politik i betydelsen maktrelationer, vilket leder till att den pedagogiska handlingen är en 
politisk handling. Läroplaner innefattar ett visst utrymme för tolkning som tar sig uttryck i 
klassrummet genom lärarens agerande. Det som avgör hur läraren tolkar är den pedagogiska 
grundsynen, i vilken kunskapssynen är en central komponent. 
 
Tiden är en faktor som styr lärarnas undervisning. Vad vi kunde observera var det vissa 
tillfällen som vi upplevde forcerade och stressade. Det anser vi kan bero på många orsaker 
bland annat att varje situation har sina förutsättningar. Vid planering av undervisning gäller 
det att ta i beaktande till exempel klassens storlek och anpassa aktiviteten mot den 
tidfördelning som finns. Det kan hända saker som gör att läraren måste vara flexibel och styra 
undervisningen åt ett annat håll och då se denna tid som meningsfull i sitt sammanhang. Ett 
exempel på detta var som vi tidigare berörde när Lena fångade tillfället, genom att ta tillvara 
på elevernas intressen. 
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Sammanfattning 
Samtliga lärare i vår studie, ser de nationella styrdokumenten samt kursplaner och lokala 
arbetsplaner som riktlinjer och vägledning i arbetet. De såg endast möjligheter att arbeta inom 
de ramar som rådde till exempel den tolkningsfria läroplanen, gruppen/individen, IUP, samt 
läromedel och tidfördelning. Det var även gemensamt att de ansåg sig ha en stor frihet i sitt 
uppdrag som lärare, under ansvar. Vi observerade att storleken på klasserna varierade men det 
var ingen av lärarna som lyfte fram denna ramfaktor som en begränsning i deras 
yrkesutövande. Detta kan bero på att antalet resurser var fördelade utifrån antalet elever så att 
varje elev fick den tid som läraren ansåg behövdes. 

Diskussion 
Mot bakgrund av att läraryrket är ett sådant uppmärksammat yrke, är det intressant att forska 
kring vad som ligger bakom olika lärares beslut i det de gör i sin dagliga kontakt med elever. 
Vad beror det på att lärare prioriterar vissa val i undervisningen? Vi upplever att de ramar 
som lärarna har att arbeta inom styr till viss del. Kernell (2002) hävdar att långsiktigt kan det 
handla om att barnen ska bli goda medborgare. Samtidigt kan valet ha med vardagliga 
förklaringar att göra, för att återkoppla undervisningen till det som tas upp av eleverna i en 
diskussion. Det vill säga, att läraren kan vara flexibel och ta tillvara på det som sker i 
gruppen. Kernell (2002) menar även att läraren bör vara medveten om vad som är syftet med 
undervisningen i alla situationer, för att kunna argumentera för sina val. Att arbeta med till 
exempel rymden i år 2, som ofta förekommer, är därför mindre professionellt om det inte 
finns något syfte med det annat än att det ”ska göras” i år 2. 
 
Intresset för vårt valda område har väckts successivt under utbildningens gång, för att vi har 
upplevt både positiva och negativa reaktioner på händelser av lärares val och prioriteringar i 
undervisningen. Detta i kombination med att läraryrket är uppmärksammat av media och 
samhälle gjorde att vi ansåg området intressant att forska kring. Diskussionen inleds med en 
metoddiskussion där vi berör och utvärderar valda metoder. Därefter följer en 
resultatdiskussion då vi lyfter olika resultat som vi anser behöver diskuteras utifrån vårt syfte 
och våra frågeställningar. 

Metoddiskussion 
Eftersom syftet med denna studie varit att undersöka hur och varför några utvalda lärare gör 
vissa val och prioriteringar i sin undervisning, föll valet på en kvalitativ metod och ansats 
vilket också stämde på våra frågeställningar. Genom att göra ett bekvämlighetsurval samt ett 
strategiskt urval, var vi säkra på att få tag på informanter som kunde delta i vår studie. Vi fick 
omedelbart positiv respons från de lärare vi tillfrågade och vi upplevde aldrig några problem 
med att hitta informanter. Det var en stor fördel att ha observationerna som underlag inför 
intervjuerna då vi kunde koppla frågorna till aktuella händelser. Att vi båda medverkade vid 
samtliga observationer och intervjuer gjorde att vi kompletterade varandra och vi upplevde 
även att det underlättade vid tolknings- och analysarbetet. Under hela arbetets gång har vi 
försökt att vara medvetna om de etiska ställningstaganden som krävts av oss, inför de olika 
uppgifterna. Vi inser hur viktigt det var att använda oss av bandspelare för reliabilitetens 
skull. Det hade inneburit svårigheter att hinna skriva intervjuerna direkt och få texterna från 
intervjuerna tillräckligt fullständiga. När vi tolkade och analyserade vårt material hade vi stor 
användning av att vi hade ”kodat” det med olika färger inom olika kategorier. Det blev då 
lättare att orientera oss i alla texter och vi fick ett helhetsintryck av hur mycket det fanns av 
varje kategori. 
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Resultatdiskussion 
I vår studie har vi fått en uppfattning om hur och varför några utvalda lärare gör vissa val och 
prioriteringar i sin undervisning, med fokus på år 1. Utifrån ramfaktorteorin är det stat och 
kommun som sätter de yttre ramarna de kan vara av ekonomisk karaktär i form av pengar. Det 
är då även med anvisningar för hur pengarna ska användas. Det förekommer även juridiska 
ramar som skollagen och skolförordningen och det kan även vara som vi tog upp under 
rubriken formella styrdokument, ideologiska ramar i form av läroplaner, kursplaner och 
timplaner som har fastställts av regering och riksdag. Med utgångspunkt ifrån dessa 
ramfaktorer anser lärarna i vår studie ifall man vill se möjligheter eller svårigheter i sitt 
yrkesutövande. Vi drar slutsatsen att det finns många ramfaktorer som har betydelse för hur 
den pedagogiska processen kommer att se ut. Däremot kan man inte veta vilket resultat det 
kommer att bli med vissa bestämda ramar. Med stor sannolikhet kan man i stället veta vilka 
processer som inte kommer att uppträda inom vissa ramar. Många förutsättningar är 
nödvändiga, men inte tillräckliga! Lundgren (1999) menar att ramarna kan både ge eller inte 
ge möjligheter, men är inte grunden till ett visst resultat. Utifrån de ramarna som lärarna i vår 
studie verkar inom är det ingen som är direkt orolig för att eleverna inte ska få med sig det 
som de behöver. 
 
Lärarnas reflektioner 
Det innehåll som lärarna prioriterade mest i sin undervisning var främst relationer och läs- 
och skrivlärandet. Att det läggs mest fokus på dessa områden grundar sig i deras svar i 
intervjuerna att en god social kompetens har man nytta av hela livet och att eleverna måste 
känna sig trygga för att kunna lära sig saker. De lägger vikt vid att eleverna ska lära sig läsa 
och skriva för att det bland annat är grunden längre fram i livet och att svenska är det 
viktigaste att lära eleverna. Vi menar även att man som lärare har krav på sig från samhället, 
media och föräldrar att leva upp till. Dessa krav är förväntningar på att eleverna ska lära sig 
läsa och skriva i skolan. Lundberg & Herrlin (2005) hävdar att skriftspråket får en allt större 
betydelse i arbetslivet och samhället vilket gör att denna uppgift är mer angelägen än 
någonsin tidigare. Nästan alla arbeten kräver god läsfärdighet och alltfler arbeten kräver 
regelbunden vidareutbildning. Nielsen (2005) påpekar att i vårt dagliga liv är det skrivna 
språket ständigt närvarande från frukostbordets flingpaket och morgontidning till arbetets 
tillhörande rapporter och instruktioner, till reklam och räkningar som kommer med post, till 
dagliga rutiner som att handla i affären. Det skrivna språket är ett verktyg för lärande inom 
utbildning och i arbetet är det en del av de dagliga rutinerna. Vi läser och skriver även för 
avkoppling, personlig utveckling och för nöjes skull. Nielsen (2005) menar därför att det är en 
mänsklig rättighet att bli läs- och skriftspråklig. 
 
Matematiken anser två av lärarna som viktig hela tiden och det var intressant att se hur en av 
lärarna alltid hade med sig matematiken i undervisningen genom att hon anknöt den till 
vardagen. Hon tog i mån av tid tillvara på tillfällen som uppstod och omsatte dem till 
undervisning. Vi anser att hon gjorde detta för att eleverna skulle uppleva matematiken som 
mer meningsfull. En lärare har valt att inte prioritera matematiken förrän i år 3 för att de ska 
ha läs- och skrivlärandet först. Hon anser i och med detta att eleverna ska tillägna sig 
matematiken mer tillfredsställande då. Eleverna kommer troligen att ha bättre läsförståelse 
och kunskaper i att skriva, i år 3, vilket är till en fördel för dem. Men vi vill även framhålla att 
Ahlberg (1995) hävdar att barns förmåga att räkna och deras förståelse för matematiska 
begrepp är en process som inleds vid mycket tidig ålder. Dessa begrepp innefattar den 
förståelse av form, storlek, mängd och massa som barnen tar till sig vid lek och samtal. 
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En av lärarna förespråkade starkt musiken som ett viktigt val i sin undervisning. Det är ett 
intressant ställningstagande hon tar med bra argument inför det valet. Hon menar att musiken 
har betydelse för eleverna att hitta läsrytmen. Vi anser att lärarens intresse för musik går över 
till eleverna på ett positivt sätt. I Myndigheten för skolutveckling (2003) kan vi läsa att inom 
musiken där melodirytmen parallellt följer det talade språkets naturliga rytm är till god hjälp 
vid språklärandet för människor i alla åldrar. I flera fall tolkas innehållet i kursplanerna så att 
det bildas en särskild kultur speciellt i skolan som gäller valet av arbetssätt och arbetsformer, 
även om styrdokumenten framhåller att elevernas egen musik är en viktig identitetsskapande 
faktor. Musiken kan erbjuda en social arena där bland annat värdegrundsfrågor och demokrati 
blir en viktig grund och där elevernas egen kultur ger uttryck för och kan bli forum för 
diskussion och reflektion. Vi såg även att de flesta elever i samtliga klasser uttryckte glädje 
och entusiasm när de arbetade med musik. Detta tolkar vi som att musiken kan vara ett 
effektivt arbetssätt för att skapa inspiration och motivation som kan leda till ett lustfyllt 
lärande. 
 
Mot bakgrund av detta är det väsentligt att ta i beaktande av det som står i Lpo 94 under 
kunskaper att: 
  

Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former (Lpo 
94, s. 9, 2006). 

 
Vi ställer oss härmed frågan om det är riktigt att vissa ämnen eller områden ska ta större plats 
än andra i grundskolans tidigare år. Det framgick från våra intervjuer att alla ämnen är lika 
viktiga, men det var inte alltid det var synligt vid våra observationer. Vi anser att relationer 
och läs- och skrivlärandet är viktigt men det får inte ta över så att andra ämnen eller områden 
får mindre prioritet. 
 
Den dolda läroplanen eller den nationella läroplanen? 
Vi kan konstatera att det råder få tvivel om hur omfattande den dolda läroplanen är bland våra 
informanter. Vi kan återfinna mycket av den dolda läroplanens ingredienser trots att våra 
observationer och intervjuer inte är särskilt många eller omfattande. Att den syns olika 
mycket kan bero på att lärarna inte är lika medvetna om att den existerar. Vi har en förståelse 
för att lärarna i vår studie anser att relationer är viktigt då det krävs för att känna trygghet och 
uppleva gemenskap i skolan för eleverna och lärarna. Skolan har enligt Lindö (2002) ett 
gemensamt ansvar att ta emot elever och bemöta dem på ett sätt så att de kan känna självtillit, 
gemenskap och trygghet. För att skapa ett gott arbetsklimat krävs det att man bygger upp och 
bibehåller en trygg atmosfär. Det underlättar då även för eleverna att förstå och ta till sig de 
regler och rutiner, som är nödvändiga. Regler och struktur anser vi måste finnas för att skapa 
en god lärandemiljö. Det är viktigt att medvetandegöra varför man har regler för eleverna och 
upprätthålla dem tillsammans för att de ska förstå syftet med dem. Vi anser att det kan vara 
svårt för eleverna att veta när handuppräckning gäller om inte läraren är konsekvent. Lärarna 
var inte alltid konsekventa, vilket vi kan förstå, för eleverna behöver säga vissa saker med en 
gång, för att inte tappa motivation och intresse. Det som eleven har att säga måste även passa i 
rätt sammanhang vilket det kanske inte gör om det blir för länge att vänta på sin tur. Vid 
observationerna såg vi att det gick mycket tid för en del elever när de väntade på sin tur och 
det kommer vi definitivt att ta i beaktande vid framtida pedagogiska situationer. Vi kan alltså 
se att den dolda läroplanen förekommer och används av samtliga lärare i vår studie. Vi frågar 
oss om detta beror på att lärarna försöker anpassa sin undervisning till elevernas behov, 
genom den dolda läroplanen? De anser att vissa regler måste finnas för att gynna 
undervisningen. Broady (1998) menar att detta kan vara negativt för att den reflekterande 
läraren då kan försvinna mot invanda mönster som ibland fungerar motsägelsefullt. 
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För att göra den dolda läroplanen synlig, kan det vara så att lärarna i vår studie arbetar utifrån 
Lpo 94, när de strävar efter ordning och uppförande. Vi menar att det då blir integrerat i 
undervisningen att eleverna ska fostras till samhällsmedborgare. I Lpo 94 under 
grundläggande värden står följande: 
 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande 
värden som vårt samhällsliv vilar på (Lpo 94, s. 3, 2006). 

 
Det som däremot är svårt att avgöra är om vissa händelser går under styrdokumeten eller om 
det som vi tidigare tog upp är en dold maktutövning. De flesta av våra exempel i resultatet 
finner stöd i Lpo 94 men det beror också på hur de tolkas. Vi kan inte finna i Lpo 94 att 
läraren till exempel ska sudda i elevens bok om han eller hon skriver mindre bra eller att 
eleven ska titta framåt och röra på munnen när han eller hon talar. Vi kan däremot hitta under 
mål att uppnå i grundskolan att varje elev efter genomgången grundskola: 
 

behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift 
(Lpo 94, s. 10, 2006). 

 
Därför menar vi att lärarna i vår studie kanske låter styrdokumenten genomsyra 
undervisningen på ett sätt som innefattar fostran och i så fall är inte arbetssättet dolt, men det 
är som sagt en tolkningsfråga. 
 
Lärarnas val utifrån deras kunskapssyn 
Kunskapssynen hos lärarna skilde sig åt och vi tycker att den traditionella kunskapssynen inte 
gör eleven lika aktiv till att söka sin egen kunskap. Det handlar mer om färdighetsträning än 
problemlösande karaktär på olika uppgifter. Att de hade olika kunskapssyn anser vi även kan 
ha bidragit till att elevernas läromedel skilde sig åt. Vi anser att det inte kommer att ha någon 
större betydelse för eleverna att de möter olika kunskapssyner hos lärarna. Vad vi menar är att 
eleverna antagligen inhämtar de kunskaper som behövs för framtiden. Ingen av lärarna i vår 
studie var direkt oroliga för att eleverna inte skulle nå upp till kunskapsmålen. Däremot anser 
vi att eleverna troligtvis kommer att skilja sig åt när det gäller djup- eller ytkunskaper inom 
olika ämnen och områden. 
 
Arbetssätt och arbetsformer 
I resultatet framgår det att samtliga lärare varierar var och en på sitt sätt, både arbetsformer 
och arbetssätt i sin undervisning. Vi såg att lärarna vardagsanknöt undervisningen och 
förankrade elevernas kunskap till vardagliga sammanhang. De gjorde att innehållet blev mer 
meningsfullt i sitt sammanhang och mindre komplext. När Lena bedrev undervisning som till 
stor del var ämnesintegrerad med klassen, var hon inte beroende av vilket ställe det skulle ske 
på. Vi anser att det är en fördel för läraren att utföra ämnesintegrerad undervisning genom att 
man inte blir så begränsad av ett fastställt schema. Däremot anser vi att det då är viktigt att 
regelbundet reflektera och utvärdera för att vara säker på att få med det som eleverna behöver 
i undervisningen. Vi håller med om att undervisningen inte behöver vara beroende av var den 
sker och som vi tog upp i resultatet är det viktigt att skapa en rik och varierad lärmiljö i 
undervisningen, vilket ger möjlighet att skapa kunskap på många olika sätt (Myndigheten för 
skolutveckling, 2003). Samtliga lärare har avsatt speciell tid för eleverna att läsa. Vi menar att 
det är viktigt då det behövs regelbunden och kontinuerlig träning för att eleverna ska 
utvecklas i sitt läslärande. Vi har också förstått vikten av att individanpassa läseböcker så att 
det blir rätt svårighetsgrad på texterna. Detta har blivit mer synligt för oss under studien då vi 
sett resultatet av ifall elever haft fel nivå på böcker, både för lätta och för svåra. 
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Vad det gäller arbetsformen samling förekom den hos samtliga, både när skolan startar och 
slutar. Vi har sett att samling är en arbetsform som kan utföras på många olika sätt beroende 
på syfte och innehåll. Det viktiga är att vara medveten om vad man vill med en aktivitet så att 
den inte ”bara genomförs”. Kernell (2002) hävdar att läraren bör ha ett tydligt syfte med 
undervisningen i alla situationer, för att kunna argumentera för sina val. Vi upplevde 
slutsamlingarna på alla skolor som forcerade vid vissa tillfällen. Det kändes som att tiden var 
otillräcklig för samlingens ändamål. Lindö (2002) förespråkar att man vid slutsamlingen bör 
skapa möjligheter att samla upp elevernas funderingar och utvärdera dagens arbete genom att 
låta eleverna berätta vad de har lärt sig och hur detta har gått till. 
 
Möjligheter eller svårigheter 
Det var intressant att alla lärarna såg samtliga styrdokument som positiva möjligheter och inte 
som begränsningar i sitt yrkesutövande. De framhöll att de samtliga arbetar under 
dokumenten och att de är tolkningsfria för var och en. Vi hade en föreställning om att 
läroplanen kanske skulle ses som ett hinder mer än som en möjlighet. Som Tiller (1999) lyfter 
ska lärare styra efter bestämda mål, men inte bli styrda av målen. Lärarna vill ha frihet och 
utrymme i sitt arbete och de vill själva arbeta hårt för att uppnå bästa möjliga kvalitet och 
arbetar konsekvent med läroplanens grundläggande värderingar som bas. Vi kan genom vår 
studie bättre se vilka möjligheter som kan finnas inom läroplanens ramar. Med det menar vi 
att det är lärarna själva som skapar möjligheterna och begränsningarna utifrån hur de tolkar 
den. Imsen (1999) beskriver att en läroplan är utgångspunkten för läraren som då själv kan 
tolka och översätta den ”till sin egen” mall. Läroplanen betyder inget för någon förrän den tas 
i bruk av tolkande och skapande lärare. Alltså är man är fri att tolka läroplanen så att man kan 
få det innehållet som passar en själv och elevgruppen samt välja det arbetssättet som fungerar. 
Möjligheterna är oändliga och svårigheterna är att du har givna ramar. Ekonomin nämns som 
en given ram men ses inte som ett hinder av någon i vår studie. Vi ser det som positivt då det 
kan vara en enkel utväg att skylla på budgeten i olika situationer. Imsen (1999) menar därför 
att det som blir viktigt är att skilja mellan det som läraren själv kan kontrollera och det som 
inte kan kontrolleras. Ramfaktorteorin tar inte sikte på de formellt uppställda målen, utan på 
det som är praktiskt möjligt inom de ramar man har att röra sig inom. Därigenom kommer 
man en bit närmare verkligheten, när det handlar om att förstå varför undervisningen blir som 
den blir. 

Framtida forskning 
Ett område att forska vidare kring skulle kunna vara att utgå från ett elevperspektiv. Vad anser 
eleverna som viktigt i skolan och varför? Det kan vara intressant att få ställa elevernas åsikter 
mot det som lärarna vill förmedla. Formar lärarna eleverna? Vi hade då valt samma metod för 
att undersöka och upptäcka deras uppfattningar om vad som är ett viktigt innehåll i skolan. 

Slutord 
Vi vill avsluta med att hävda att det främst är i mötet mellan teori och praktik, mellan forskare 
och praktiker samt mellan pedagog och elev som det kan skapas nya tankar som leder till 
utveckling. 
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Observationsschema     Bilaga 1 
 

I observationerna har vi valt att titta på olika fasta situationer bland annat: 

• korridorsituationen innan eleverna går in i klassrummet, 

• samlingen, 

• eventuella övergångar mellan lektioner, 

• dagens planering till exempel schema, 

• hur svarar läraren på elevernas frågor. 
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Intervjufrågor     Bilaga 2 
 

Om vi säger att du gör olika val och prioriteringar i din undervisning, vad tänker 

du (spontant) på då? 

• Kan du berätta mer 

• Hur tänker du då 

• Berätta om ett konkret exempel 

• Utifrån ett verkligt exempel (observation)   

• Intressant exempel… Kan du berätta om några fler 

situationer där du gjort olika prioriteringar? 

• (Tänk på att inte tappa fokus på begreppen val och 

prioriteringar) 

Vilket innehåll är viktigt i undervisningen? Varför? 

Prioriteras det ena (till exempel svenska) framför något annat (till exempel musik)? 

Finns det något innehåll som inte är viktigt? 

(Ser du det som skolan ska göra som viktigt, uppdrag som lärare?) 

Vad prioriterar du i din undervisning? 

• Kan du berätta mer 

• Hur tänker du då 

Vad är det som styr dina val och prioriteringar i din undervisning?  
• Kan du berätta mer 

• Hur tänker du då 

Kan du se om det finns möjligheter eller  

svårigheter med att göra val och  

prioriteringar i din undervisning?  
Kom ihåg: 

 
Bekräfta informantens svar vid behov genom 

Du menar alltså att… 
Är det så att du upplever att… 

 
MAN-perspektiv BORT 

Det är inte intressant i sammanhanget. 
Det är hur du som informant menar och 

upplever… 

• Kan du berätta mer 

• Hur tänker du då 
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       Bilaga 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lärarens val i skolans undervisning 
 
Vi är två lärarstuderande vid Högskolan Väst som nu går termin sex och vi har nu börjat 

skriva vår C-uppsats. Som ämne har vi valt att undersöka Hur och Varför lärare gör olika val i 

sin undervisning. Vi är därför intresserade av att få göra observationer och intervjuer med ett 

antal lärare i de lägre åldrarna. 

 

Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och anonymiseras. Därmed kommer inga 

namn på kommuner, skolor eller lärare att finnas med i vår uppsats. Observationerna beräknas 

till cirka 2-3 tillfällen och intervjutiden till cirka 40 minuter vid ett tillfälle. Vi ser gärna att 

intervjun sker samma dag efter en observation. Vi önskar även använda oss av bandspelare, 

då detta underlättar intervjusituationen och vår efterföljande analys. Allt material kommer att 

förvaras på ett betryggande sätt och är därmed utom räckhåll för obehöriga. Materialet 

kommer användas enbart till studien. 

 

Om du har några frågor angående observationerna eller intervjun så är du välkommen att höra 

av dig till någon av oss. 

 

Vi tackar på förhand för din medverkan. 
 

Med vänliga hälsningar 

Annika Knutsson telefon: **** 

Malin Magnusson telefon: **** 

 

  39



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Högskolan Väst 
Institutionen för individ och samhälle 

461 86 Trollhättan 
Tel 0520-22 30 00    Fax 0520-22 30 99 

www.hv.se

http://www.hv.se/

	Inledning 
	 Syfte och frågeställningar 
	 Historik och tidigare forskning 
	Didaktik 
	Ämnesdidaktik 
	Formella styrdokument 
	Informella styrmedel 
	 Teoretisk utgångspunkt 
	Ramfaktorteori 

	 Metod 
	Urval och genomförande 
	Etik 
	Validitet och Reliabilitet 
	Tolkning och analys 

	Resultat 
	Lärarens reflektioner kring sin undervisning 
	Sammanfattning 
	 Undervisning i praktiken 
	Sammanfattning 
	Den dolda läroplanen 
	Sammanfattning 
	Möjligheter eller svårigheter att göra val och prioriteringar 
	 Sammanfattning 

	Diskussion 
	Metoddiskussion 
	Resultatdiskussion 
	Framtida forskning 
	Slutord 



