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Förord 
 
Nu när examensarbetet är färdigställt och vi snart ska börja arbeta som lärare känner vi 
att detta arbete varit mycket värdefullt och givande. Tillsammans har vi arbetat hårt och 
genom varandras erfarenheter, styrkor och svagheter utvecklats mycket. Vi riktar ett tack 
till vår handledningsgrupp som under vägen läst vårt arbete och gett konstruktiv kritik, 
alla intervjuade lärare som delat med sig av sina tankar och drömmar och till våra nära 
och kära som varit ett stöd under arbetet med rapporten. Vi vill även tacka alla lärare på 
inriktningen ”Kultur, estetik och lärande” som förändrat vår syn på läraryrket och barns 
lärande, samt gett oss ovärderlig inspiration. 
 
Sist men inte minst vill ge ett särskilt tack till vår outtröttliga handledare Elisabeth 
Lundmark, som handlett oss på ett föredömligt sätt. Hon har visat ett stort engagemang, 
varit tillgänglig och hjälpt oss i vårt sökande efter svar. 
 
 
Luleå, maj 2005 
 
Monika Lind och Teresia Piekkola 

 

 

 

 

 

 
 

 



Abstrakt 
 
Syftet med vårt arbete var att undersöka vilka möjligheter och hinder det finns för en 
kunskapssyn där praktisk och teoretisk kunskap integreras i undervisningen. I studien 
användes metoden intervju, där nio lärare som arbetar i år 1, år 3 och år 6 medverkade. I 
försök att nå syftet valde vi att utgå från en tankekarta där lärarna berättade om sina 
metoder, sin syn på kunskap, förväntningar de känner och vilka drömmar/visioner de har. 
Resultatet visar att det finns möjligheter i form av positiva lärare som vill utvecklas och 
hitta en väg till integration. Hindren som uppkommit kan delas in i två perspektiv. Det 
ena är att en integrerad kunskapssyn kräver mycket resurser. Det andra är att faktorer som 
rädsla, förväntningar och brist på fortbildning, vilket gör att lärarna inte kan hantera nya 
krav från läroplanerna och genom detta inte förmår att vidareutveckla sitt arbete. 
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1 Inledning 
 
Under vår lärarutbildning har vi tillägnat oss kunskaper från böcker, föreläsningar och 
styrdokument, som på olika sätt berör vikten av att erbjuda barnen ett varierat lärande. 
Enligt dem är det vår skyldighet som lärare att arbeta på ett mångfasetterat sätt. Vi anser 
att ett praktiskt lärande med sinnena i fokus tillsammans med teori ska vara en del av 
barnens skolgång. Det är därför viktigt att kunskaperna, teoretiska som praktiska, 
integreras med varandra och inte skiljs åt. Med integrering menar vi inte bara 
ämnesintegrering, utan sammankopplingen mellan teoretisk och praktisk kunskap, där de 
blir till en helhet. Enligt oss är de estetiska ämnena viktiga i kombination med andra 
ämnen, då de skapar ett lustfyllt och allsidigt lärande. Med estetiska ämnen menar vi 
musik, dans, drama, bild och slöjd. När termen ”praktiskt” används i denna studie menas 
användandet av kroppen som framför allt de estetiska ämnena brukar förknippas med.  
 
Under de verksamhetsförlagda utbildningarna har vi erfarit att de praktiska perspektiven 
undervärderas och att möjligheterna som de har att erbjuda inte tas tillvara. Vi har lagt 
märke till att lärare ibland åtskiljer praktiska och teoretiska kunskaper, istället för att 
koppla ihop dem med varandra. Det finns också många skolor där lärare arbetar integrerat 
med teori och praktik vilket har varit en inspiration för oss. Vi upplever dock att 
utvecklingen sker långsamt trots att ett av målen i Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, (Lpo94), är att arbeta på ett integrerat 
sätt (Utbildningsdepartementet, 1998):  
 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen. 
Läraren skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i olika 
former.  (s. 24) 
 

En fundering vi haft en längre tid är vilken kunskap som värderas högst i grundskolan 
idag, samt vilka möjligheter och hinder det finns för en skola där olika ämnen och 
kunskaper integreras. Några av funderingarna har handlat om vilken kunskapssyn 
pedagogerna har, hur förväntningar från omvärlden påverkar dem, samt hur detta 
avspeglar sig i deras arbetssätt. Som blivande lärare känner vi att dessa frågor är viktiga 
för oss att försöka hitta ett svar på. Genom denna studie vill vi lära oss mer om vardagen i 
skolan för att utvecklas och kunna möta våra kollegor med vårt integrerade synsätt, samt 
begrunda vår egen kunskapssyn och försöka förstå hur olika förväntningar kan komma att 
påverka oss som lärare. 
 
Platon talade redan för flera hundra år sedan om en kunskap där teori och praktik skiljs åt 
genom att han ansåg att människan lär sig genom tanken. Han har haft en betydelsefull 
roll i samhällets syn på kunskap men nu är det kanske dags att säga farväl till honom på 
den punkten?  
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2 Bakgrund 
 
Bakgrunden inleds med en definition av kunskap och ett resonemang om dess innebörd, 
då detta är centralt i rapporten. Följande del behandlar kunskapssynen i skolan ur ett 
historiskt perspektiv, men även hur det ser ut i skolan idag och vilka förändringar som 
skett. Detta för att visa att praktisk kunskap ansetts vara viktig i lärandet sedan långt 
tillbaka och inte är en ny föreställning. Efter det följer olika aspekter av integration, 
nämligen integration mellan teori och praktik samt ämnesintegration. Även hjärnans 
funktion utifrån ett pedagogiskt perspektiv samt vikten av ett varierat och kroppsligt 
lärande behandlas. Människans intelligenser och vikten av att stimulera dem i skolan 
finns även med. Slutligen beskrivs estetikens roll i skolan, samt vilken betydelse den kan 
ha för lärandet. 
 
2.1 Kunskap 
 
Funderingen om vad kunskap är har, enligt Carlgren (1994), varit en filosofisk och 
vetenskaplig fråga som funnits genom tiderna. I stort sett kan svaren delas in i tre delar; 
som ett resultat av mänskligt tänkande, som en återspegling av verkligheten och som en 
konstruktion för att göra erfarenheterna begripliga, enligt författaren. Kunskap definieras 
som en välbestämd föreställning om ett förhållande eller sakläge som någon har lagrad i 
minnet, men också som något förknippat med studier.1 Enligt Carlgren har det visat sig 
under 1900-talet att synen på kunskap som en avbildning av verkligheten blir allt svårare 
att hålla levande. Den kunskap som skolan ska förmedla påverkas av hur vetenskapen ser 
på dess natur och struktur. Olika slags forskning visar att kunskapen fyller en funktion, 
utreder ett problem eller underlättar en verksamhet. Genom kunskap växer människans 
förståelse och vi utvecklas. Det är även ett sätt att begripa samtidigt som det är något som 
ska begripas. 
 
Carlgren (1994) framhåller att det är svårt att på ett allmängiltigt sätt definiera kunskap 
eftersom den finns i många olika former. Den går att dela in i fyra olika former som 
samspelar och förutsätter varandra; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Ett citat 
ur Lpo94 visar att dessa ska finnas i skolan och samspela med varandra i en helhet. 

 
Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. 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. (s. 22) 
 

Faktakunskaper innebär regler, konventioner och information, menar Carlgren (1994). 
Något förhåller sig på ett visst sätt och kan inte förstås på flera olika sätt. 
Förståelsekunskaper är när människan förstår, begriper eller uppfattar ett fenomen. Detta 
fenomen kan dock förstås på olika sätt. Fakta och förståelse hör nära ihop med varandra. 
Förståelsen avgör vilka fakta som kan uppfattas och fakta är byggstenarna för förståelse. 
                                                 
1 Nationalencyklopedin, sökord kunskap. 
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Färdighet innebär att veta hur något ska utföras och förmågan att kunna göra det. I 
jämförelse med förståelse som är en teoretisk kunskap, är färdighet en praktisk. 
Förtrogenhetskunskaper kallas oftast ”tyst kunskap” och är vanligtvis förenad med 
sinnliga upplevelser. Människan ser, känner, luktar och ”vet” när de ska utföra något eller 
om något är på gång att hända. Enligt Carlgren är det viktigt att påpeka, att alla dessa fyra 
former, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, finns inom alla kunskapsområden 
och kan se olika ut mellan personer och områden. De fyller inte heller kunskapens alla 
sidor. 
 
2.2 Kunskapssyn i skolan 

2.2.1 Historik 
Genom tiderna har det funnits många filosofer som haft funderingar om kunskap. En av 
dem är Platon (439-360 f.Kr.) som var elev till filosofen Sokrates. Platon hade en 
hierarkisk syn på samhället, menar Svedberg och Zaar (1998). Han ansåg att 
medborgarna i ett samhälle kunde erbjuda olika tjänster åt staten. Längst ner var den stora 
massan som stod för livsnödvändig produktion. Högst uppe var politikerna eftersom de, 
enligt Platon, använder sig av färdigheter och produkter från alla andra yrkesgrupper. 
Hellertz (2002) skriver att Platon ansåg att de teoretiska konstruktionerna av verkligheten 
hade högre status än den direkt påtagliga erfarenheten och sinneskunskapen. Alltså att 
vägen till kunskap gick via tanken och inte genom erfarenheter. Vidare skriver Svedberg 
och Zaar (1998) om Platons lärjunge Aristoteles (f 347 f.Kr.) som hade en liknade 
hierarkisk syn men talade om praktiskt och teoretiskt förnuft. Aristoteles hävdade att 
praktiskt förnuft var något som alla kunde få medan teoretiskt förnuft tillhörde eliten i 
samhället. 
 
Maltén (1981) lyfter fram några filosofer och pedagoger som har ägnat sig åt frågor om 
synen på kunskap och undervisningen av barn. Han hävdar att Michel de Montaige 
(1533-1592), som författade pedagogiska essäer, förde fram en rad tankar som går att 
koppla till idag. Montaige menade att ”kunna utantill” inte är att veta, vetandet måste 
införlivas och komma inifrån och ”egga begäret efter vetande och väcka kärlek därtill, i 
motsatt fall skapar man blott åsnor med en bokbörda på ryggen” (s. 15). En annan dåtida 
tänkare var Francis Bacon (1561-1626) som var emot den auktoritetsbundna 
undervisningen. Enligt Bacon nås kunskap genom konkreta erfarenheter och grundas på 
iakttagelser och experiment. Maltén menar att Johan Amos Comenius (1592-1670) var ett 
pedagogiskt geni som låg före sin tid och därför hade svårt att bli accepterad. Comenius 
trodde att motivationen har stor betydelse hos barnet och att skolan skulle baseras på 
intressen och behov och en naturlig nyfikenhet. Han ansåg att skolan skulle bedriva en 
praktisk undervisning som är aktiverande och meningsfull för barnet. Lindström (1996) 
påpekar att tanken om den allmänbildade folkskolan redan hade väckts av Comenuis och 
även genom August Hermann Francke (1663-1727) som lade stor vikt på det praktiska 
som på ett direkt sätt förde in tingen i undervisningen. Men det var först genom Heinrich 
Pestalozzi (1746-1827) som den allmänna folkskolan fick mer betydelse. Denna 
folkskolans fader, som han kallats, ansåg att uppfostran till mänsklighet innebär en 
harmonisk utveckling mellan huvud, hjärta och hand. Maltén (1981) framhåller Célestin 
Freinet (1896-1966), som grundare av den så kallade arbetsskolan. Freinet förkastade 
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skolans vanliga läromedel och ansåg att barnen skulle skapa sina egna läromedel genom 
studier av vad som händer och sker i naturen och samhället, i verkligheten. 
Utgångspunkterna för undervisningen skulle vara barnets egna erfarenheter, deras 
intressen och problemställningar. Freinet menade att barnet ska ha medbestämmande 
över arbetet, en uppfattning som även John Dewey (1852-1952) delade, enligt Maltén. 
Dewey hade en utvecklingspsykologisk syn där skolans möte med barnet var viktigt. Han 
ansåg att mötet måste ske på barnets nivå och med utgångspunkt i dess tidigare kunskaper 
och behov. Slagordet ”learning by doing” förknippas med Dewey och innebär att 
undervisningen i skolan ska vara en aktiv process där utbildningen ska upplevas som 
nyttig för eleven och leda till något praktiskt användbart i barnets sociala miljö. Jean 
Piaget (1896-1980) hävdade att tänkandet utvecklas stegvis genom att nya strukturer 
bildas ur tidigare existerande. Barnet ska få experimentera med tingen och vara aktivt, 
studierna ska även anpassas efter barnets ålder.  

2.2.2 Förändrad kunskapssyn 
Skolans uppdrag 
Vi lever just nu i en tid där förändringstakten är högre än någonsin, enligt Bergström 
(2001). Under sina sista år i skolan kunde författaren urskilja ett paradigmskifte. Skolan 
gick från att ha varit en regelstyrd organisation till att bli målstyrd. Den enskilda skolan 
skulle ta ansvar för ekonomi och organisationen. Egna skolplaner skulle skrivas och alla 
skulle vara med och påverka. Carlgen och Marton (2002) menar att skolan i stor 
utsträckning lever kvar i en kunskapssyn som inte svarar mot dagens bildningsuppdrag. I 
stället finns uppfattningen om att lärare har ett utbildningsuppdrag. Detta visar på en 
föreställning om kunskap som någonting som går att ”ta in” i större eller mindre 
utsträckning och som nås genom en viss ordningsföljd, steg för steg. Carlgren och 
Marton anser att det är denna uppfattning om kunskap som utmynnar i tänkandet om 
baskunskaper i skolan vilket handlar om att barnet först ska lära sig vissa fakta, som ska 
”nötas in”. Först därefter kan det börja se sammanhang eller få en djupare förståelse. 
Bildningsuppdraget skiljer sig mycket från det gamla utbildningsuppdraget. Det faktum 
att skolan fått ett förändrat kunskapsuppdrag förutsätter en förändring av 
kunskapsbegreppet. Lärarnas förmågor och förhållningssätt är viktiga aspekter av 
förändringen i skolan. Den förändrade kunskapssynen handlar om att uppfatta kunskap 
som en relation mellan människan och världen. Genom det blir kunskap inte någonting 
som bara ska läras ”in” direkt genom skolans läromedel. Barnet lär sig också genom att 
verka ute i det vardagliga livet och får ett sammanhang för lärandet som blir en del av 
skolkunskapen. Det som enligt Carlgren och Marton är nytt med detta är att den aspekten 
nu ingår i den officiella läroplanen och därför möjliggör ett förhållningssätt som är mer 
medvetet. Skapandet av sammanhang för elevernas lärande har därför blivit en tydlig del 
i lärarnas uppdrag. Tidigare har fokus varit inställt på innehållet medan planering och 
reflektion inte har fått lika stort utrymme. Även Bergström (2001) skriver om den nya 
läroplanen, Lpo94. En ny aspekt i den är att det gjordes en uppdelning mellan mål att 
sträva mot och mål att uppnå, vilket bidrog till att det många gånger var det oklart vad 
som menades. Lärarens uppgift var att utveckla varje barn till fungerande 
samhällsmedborgare. Barnen skulle tränas i att få en god social kompetens och respektera 
andra kulturer. Goda värderingar var en central del av det som skolan förmedlade. Detta 
ledde, enligt Bergström, till många stressande situationer för lärarna, som varit vana vid 
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att förmedla kunskap och inte fick några redskap för hur alla nya krav skulle uppnås. 
Lärare fortsatte i gamla spår och lyssnade inte till de nya pedagogiska strömningarna och 
den nyvunna forskningen. När kravet från samhället och eleverna kom om att se framåt, 
mot morgondagens samhälle, var det inte alla lärare som klarade det. Många lärare blev 
osäkra och ville därför behålla det som varit. Skolan är en spegling av vårt samhälle och 
när spegelbilden inte stämmer överens med den bild vi själva har då blir frustrationen 
stor. Bergström menar att det är då förklaringarna och undanflykterna kommer: ”vi har 
inte tillräckligt med resurser”, ”vår organisation klarar inte av fler förändringar” och ”vi 
har allt för många barn med störningar” som t.ex. DAMP. Bergström skriver att den 
förmedlingspedagogik2 som hon mötte för mer en femtio år sedan när hon själv var elev, 
fortfarande blomstrar idag. 
 
Synen på lärande 
Carlgren och Marton (2002) menar att det är den synliga delen av kunskapen som 
traditionellt uppfattats i skolan, dvs. mätbara kunskaper: ”Kunskap kan jämföras med 
isberg – endast en del är ovanför ytan och synlig” (s.199). Genom att betona att lärandet 
ska ske i sammanhang blir de tysta kunskaperna tydligare och viktigare i skolan. Detta 
kan möjliggöras genom att barnen får variation i lärandemiljön. Lärare kan hjälpa barn att 
bilda kunskap genom att de kommer underfund med hur barnens kunskaper är beskaffade 
och hur de har bildats. Lärare av i morgon kommer, enligt Carlgren och Marton, att ha en 
större insikt i vad det innebär att lära sig olika saker, än lärare har idag. De kommer att 
veta hur människor som förstår och respekterar varandra formas. Maltén (2002) skriver 
att vår skola, som är betygsfixerad, har lett till att både lärare och elever ser kreativa 
kunskaper som mindre viktiga eftersom de inte går att sätta betyg på. Mötet mellan logik- 
och gestaltdominerade elevhjärnor borde istället ses som en möjlighet och en utmaning 
för skolan och lärarna. Skolan har varit särskilt bra att ta sig an den logiska utvecklingen, 
menar han. I samma grad bör även det kreativa stimuleras. Att fostra kreativa och 
uppfinningsrika barn borde, enligt Maltén vara lika viktigt för skolan som de verbalt- 
intellektuella målen, inte minst med tanke på att det i framtiden kommer att krävas mer 
flexibelt tänkande och kreativa problemlösningar. Enligt Carlgren och Marton blir det allt 
svårare för lärare att förutsäga vad eleverna behöver för att bemästra världen, eftersom 
världen ändrar sig i allt snabbare takt. Människor idag kommer att hamna i många nya 
situationer. De måste tillsammans med andra kunna vara handlingskraftiga och förhålla 
sig till alla nya situationer. Skolans uppgift är att rusta människor inför sådant de aldrig 
mött vilket kommer att prägla framtidens kunskapssyn i skolan.  
 
2.3 Integration 

2.3.1  Teori och praktik 
Molander (1997) menar att frågan om vad kunskap är inte kan besvaras, det är en fråga 
som vi alltid måste sträva vidare med. Den traditionella synen på kunskap är att det finns 
en uppdelning mellan ”teoretisk” och ”praktiskt” kunskap, vilket författaren själv inte 
håller med om. Molanders utgångspunkt är istället att kunskap endast finns i form av 
kunniga människor, en mänsklig kunskap. De två traditionerna har varit åtskiljda från 
                                                 
2 I Pedagogisk uppslagsbok (1996), sökord förmedlingspedagogik, går att läsa att förmedlingspedagogik 
innebär att eleven passivt mottar kunskaper, erfarenheter och värderingar från läraren.  
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varandra. Den teoretiska kunskapssynen har framför allt representerat den akademiska 
vetenskapen medan den praktiska kunskapssynen har representerat yrken som är så 
kallade ”icke intellektuella”, enligt författaren. Teoretisk intelligens grundar sig på 
abstrakta begrepp och principer som är övergripande, snarare än på enskilda föremål eller 
konkreta händelser. Praktisk intelligens motsvarar förmågan att behärska och lösa 
praktiska problem.3  Det handlar också om konkreta händelser och företeelser i det 
verkliga livet.4 Molander (1997) menar att denna uppdelning har förankrats sedan långt 
tillbaka, där det går en bestämd gräns mellan ”vetandet” om världen och ”färdigheten” i 
världen. Klyftan mellan dessa visas i form av två grupperingar:  
 
Tabell 1. Hur teori och praktik, enligt Molander (1997, s. 2), brukar grupperas utifrån 
den traditionella synen på kunskap. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molander (1997) poängterar att kunskapen i den praktiska kunskapstraditionen endast 
finns i form av kunniga människor som kan ta sig fram i världen. Den leder från uppgift 
till fullgörande och från fråga till svar. I den praktiska kunskapstraditionen finns inte 
någon skillnad mellan det manuella och intellektuella hos människan. Den teoretiska 
kunskapstraditionen innebär att den som besitter kunskap har mer eller mindre korrekta 
avbildningar eller ”teorier” om omvärlden. Men för att kunna avbilda måste det också 
finnas en metod för det. Detta märks när människor tar del av t.ex. vetenskap de inte 
behärskar. Det blir då bara en massa tecken som inte ger tillgång till verkligheten. För att 
avbildningarna ska få liv måste det ”teoretiska” få fäste i verkligheten, vilket oftast sker 
genom övning. När Molander analyserar skrivningarna i Lpo94 upptäcker han att 
praktiskt och manuellt arbete åtskiljs från det intellektuella även där. I detta sammanhang 
lyfter Molander fram några citat ur läroplanen: ”I skolan ska de intellektuella såväl som 
de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas”. Författaren ger 
ytterligare ett exempel ur läroplanen som visar på att denna åtskillnad är seglivad: ”En 
harmonisk bildningsgång omfattar inslag av såväl manuellt som intellektuellt arbete”. 
Även Alexandersson (2001) påstår att skolan i viss mån lever kvar i en antik 
kunskapstradition, som grundar sig i Platons uppdelning av praktiskt och teoretiskt. 
Teoretisk kunskap ansågs av Platon vara mer betydelsefull eftersom de som har det mest 
utvecklade tänkandet formar ett bra samhälle. Alexandersson frågar sig om skolan idag 
kan ge barn och ungdomar meningsfullhet, vilket bidrar till viljan att lära. Problemet som 
författaren ser i skolan är att den skiljer på tanke och handling. Molander (1997) menar 
                                                 
3 Pedagogisk uppslagsbok (1996), sökord teoretisk och praktisk intelligens. 
4 Nationalencyklopedin, sökord praktisk. 
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också att de (osynliga) författarna till läroplanerna undviker allt tal om intellektuella 
begrepp när det kommer till kursplanen i slöjd. Det är den teoretiska traditionen som 
beslutsfattare styrs av idag. Alexandersson (2001) menar att ”hand och tanke” är något 
som ska sammanfogas och frågar sig om skolan även i framtiden kommer att fortsätta 
leva under Platons ”kunskapsok”.  

2.3.2 Integration i undervisningen 
Integration är sammanförandet till en helhet, ett fullständigande, hävdar Emanuelsson 
(1996). Vidare menar Andersson (1996) att det i pedagogiska sammanhang kan handla 
om organisationen av innehåll, där olika ämnen sammanställs till ett tema. Integration har 
länge rekommenderats i skolan, speciellt ämnesintegration. Ändå har 
ämnesundervisningen behållit sin dominerande ställning, detta för att det är svårt att 
förstå och definiera vad integration är. Fokus har lagts på ämnesintegration vilket har 
gjort att andra kunskapsintegrationer inte observerats. För att tydliggöra begreppet och 
innebörden är det angeläget att skapa en definition som följs, exempelvis: ”Med 
integration menas här, när det gäller undervisningen och lärande om världen, att 
sammanfoga skilda delar till ett helt” (s. 327). Andersson menar att integrationen utgår 
från varje enskild människa och därför blir ens egen. Emanuelsson (1996) poängterar 
också att barnen i undervisningen ska stimuleras till integration, det vill säga att på egen 
hand konstruera helheter av delar. Detta uttrycker även Lpo94: 

 
Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom 
en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. 
Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör 
skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika 
kunskapsformer är delar av en helhet. (s. 22) 

 
Alexandersson (2001) framhåller att olika kunskapsformer måste integreras i skolan. Det 
är den verbala och logiskt kognitiva intelligensen som stimuleras i skolan trots att det 
egentligen krävs flera olika kunskapsformer för att förbereda barn och ungdomar för en 
oviss framtid. Enligt Alexandersson upplever många barn och ungdomar skolan som 
meningslös då de inte blir berörda. Undervisningens utgångspunkt utgår allt för mycket 
från abstrakt kunskap. Istället måste skolan börja reflektera över sina möjligheter att 
skapa meningsfullhet i elevernas tillvaro. Författaren ställer sig frågan om detta kan ske 
genom kunskapsformen technê. Ordet Technê är det grekiska namnet för något som 
omvandlas till en produkt, både genom tanke och handling. Technê har upplevts som 
meningsfullt genom alla tider och är viktig för människans lärande. De ämnen skolan 
förknippar med technê är t.ex. bild och slöjd. De estetiska och praktiska ämnena ses 
oftast som en känslomässig upplevelse och kroppslig färdighet medan de teoretiska 
handlar om vetande och intelligens. Med hjälp av technê kan dessa bli till en helhet. 
Bjørkvold (1991) talar också om detta i en liknande bemärkelse.  Författaren hävdar att 
det i en skola som är en ”skola för barn” inte finns något huvudämne, inga åldersgrupper 
eftersom detta strider mot barnets ekologiska inlärningsförutsättningar där helheten alltid 
bestämmer delarna. Bjørkvold framhåller att alla ämnen ska göras musiska i sin form 
eftersom alla människor är just musiska dvs. lär med alla sina sinnen. 
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2.3.3 Ett varierat lärande 
Den finländske läkaren och hjärnforskaren Bergström (1995) menar att skolan ska finnas 
till för ”alla hjärnor” och ”hela hjärnan” och ge barnet möjlighet till en mångsidig 
utveckling. I dag lär vi våra barn att endast utnyttja halva hjärnkapaciteten, den delen som 
skapar ordning och reda samt lagrar färdig kunskap. Bergström poängterar att hjärnan 
inte enbart innehåller delar för information och teori utan även delar som har att göra med 
hur människan ska använda dessa. De delarna kräver förmågan att skapa, se helheter och 
kunna göra urval och utvärdera sin omgivning och sin egen situation. Författaren menar 
att dessa resurser kan vara avgörande för människan och mänsklighetens framtid.  
 
Bergström (1995) skriver att hjärnan består av tre system, hjärnstammen, hjärnbarken 
och det limbiska systemet, som bearbetar signaler som hjärnan får från t.ex. 
sinnesorganen. Hjärnan är indelad i två poler, den ena är hjärnstammen som är riktad mot 
vårt inre och den andra är hjärnbarken som är riktad mot vår yttre miljön. Det limbiska 
systemet är förmedlaren i den ömsesidiga kommunikationen mellan hjärnstammen och 
hjärnbarken. Alltså: hjärnan ligger mellan två världar, en inre ”kaos-pol” och en yttre 
”ordnings-pol”. Förbindelselänken mellan dem är det limbiska systemet, eller ”Jag” som 
det också kallas. Författaren menar att kaos och ordning möts i vår hjärna och att 
balansen mellan dessa två sitter i det limbiska systemet. När detta möte inträffar är det 
möjligt för individen att känna var och när saker och ting sker. I människans Jag finns 
inga enkla bestämda regler utan den är mycket komplex med ”stormiga fenomen” som 
kommer från kollisionen mellan kaos och ordning. Kaos producerar genom kreativitet en 
ny ordning och kunskap i hjärnans Jag. Kaos kan även uppstå av ordning, där ordning, 
kunskap och information bryts ner, och kallas katastrof. Exempel på detta kan vara 
väderleksförändringar, kursändringar i ekonomi och manisk-depressiv sjukdom. För att 
människan ska kunna känna sig som en stabil individ måste kreativitet och katastrof 
kompensera varandra. En kreativ handling kräver en katastrof och en katastrof en kreativ 
handling. Huvuduppgiften för hjärnan och dess Jag är att ”skapa genom katastrofer”. 
Bergström skriver att kreativa människor producerar idéer och nya tankesätt, vilket är 
nödvändigt för utveckling. I Jaget kretsar olika slag av informatoriska sammansättningar, 
information från sinnesorganen, idéer och logiskt sammansatta konstruktioner. Stora 
mängder av material förs in i Jaget och kan komma att kopplas fritt från varandra och 
bilda en reserv. Dessa strömningar kallas för ”möjlighetsmoln”. Materialet som ingår i 
dessa moln är livsviktiga för individen och kan ses som möjligheter att förverkliga i 
framtiden. De har att göra med fantasi, drömmar, sagor och lek. Syftet med 
”möjlighetsmolnet” är att ”öppna” hjärnbarkens slutna system och få det att utvecklas. En 
kreativ människa med rik fantasi är, enligt Bergström, en person med ett välutvecklat 
”möjlighetsmoln”. Individen är benägen att ”leka” med sina logiska tankar och 
observationer. Även Vygotskij (1995), framhöll hur viktig fantasin är för lärandet. Alla 
människor är kreativa, även det lilla barnet. Minnet är en nödvändighet för tänkandet, 
men för att kunna skapa något nytt behövs kreativitet. Den kreativa förmågan kallas för 
fantasi. Fantasi och verklighet hör ihop, ju rikare verklighet desto rikare fantasi och vice 
versa. En vuxen har alltså mer fantasi än barnet. Barnet har bara svårare att skilja mellan 
fantasi och verklighet. Människan uppnår allt genom den skapande fantasin. När ett barn 
ritar utgör den aktiviteten den främsta formen av skapande i tidig ålder. När drama 
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används i undervisningen suddas gränserna ut mellan fantasi och verklighet. Det beror på 
att leken ligger nära barnet och att drama är en utvecklad form av lek. Leken är grunden 
för barnets skapande där de tolkar sina upplevelser och därigenom berättar en historia, 
menar Vygotskij.  
 
Maltén (2002) anser att undervisningen bör varieras och vara mångsidig. När något 
uttrycks verbalt så grundar de sig på våra handlingar och våra sinnen. Detta gör att t.ex. 
bild och musik inte får vara ett mål i sig, utan en del av helheten. Den kreativa kunskapen 
undervärderar inte den intellektuella utan det gäller att först skaffa sig den kognitiva 
kunskapen som utgångspunkt för att kunna fortsätta med de kreativa satsningarna. 
Författaren beskriver två olika människotyper där antingen den högra eller den vänstra 
hjärnhalvan dominerar. Detta påverkar i sin tur våra förmågor. Högerhemisfär- 
människorna, ”gestalthjärnorna”, bidrar med emotionell igenkänningsförmåga, 
fingertoppskänsla, kreativitet, förmåga till helhetssyn och en intuitiv förståelse. Vänster- 
hemisfärmänniskor, ”logik-hjärnorna”, har en stor verbal kapacitet och matematisk 
förmåga, audivisuell mottaglighet och en bearbetningsförmåga som är regelorienterad. 
Enligt Maltén tyder mycket på att ”logikhjärnorna” gynnas i skolorna idag. Sådan 
traditionell kunskap går dessutom att mäta och sätta betyg på.  
 
Howard Gardner (1996), en amerikansk forskare, har kommit fram till att det finns 
åtminstone sju olika intelligenser. Syftet med Gardners teori är att skapa en skola för alla 
intelligenser. Lärarna ska aktivera de olika intelligenserna utifrån en individuell 
utgångspunkt hos varje elev. Samtliga finns hos alla människor men i olika omfattning. 
Med intelligens menar Gardner en förmåga att lösa problem eller framställa produkter 
som har ett högt värde i ett eller flera kulturella sammanhang. Dessa intelligenser är: 
lingvistisk intelligens som innefattar det språkliga. En person med en sådan intelligens 
har ett stort ordförråd och gott språköra. Den logisk- matematisk intelligensen betyder att 
tänkandet är logiskt och abstrakt. Visuell- spatial intelligens är rumslig och förmågan att 
uppfatta och visualisera omvärlden är stor. När kroppskontrollen är god och kroppen 
används för att uttrycka känslor och tankar kallas detta för kinestetisk intelligens. 
Musikalisk intelligens handlar om att ha en känsla för rytm, melodier och toner. Personer 
med musikalisk intelligens har lätt för att känna igen sånger och melodier och att uttrycka 
sig genom musik. En person som besitter social-intrapersonell intelligens är lyhörd för 
andra människor och fungerar bra i grupp. Intuitiv-intrapersonell intelligens innebär en 
reflekterande intelligens med en god självkännedom och förmåga till disciplin och 
självanalys. Ytterligare intelligenser har lagts till.5 Enligt Gardner (1996) känner sig 
människan mer motiverad och engagerad, när något nytt ska läras, om denne får använda 
sin ”bästa” intelligens, sin personlighet, kreativitet, sitt intresse och sina talanger. I skolan 
är det i stort bara två av dessa som har tränats och uppmuntrats i större utsträckning, 
verbal och logisk- matematisk intelligens. De övriga, visuell- spatial, kinestetisk, 
musikalisk, interpersonell- intuitiv och naturintelligens, har inte fått lika mycket 
                                                 
5 Gardner (1996) skriver att naturintelligens, där viljan att vara ute i naturen finns, är ytterligare en 
intelligens, där förståelsen och kunnandet för djur och natur och hur de hänger samman är omfattande.  I 
Pedagogiska magasinet (2003, nr1) finns en recension av Howard Gardners bok Intelligenserna i nya 
perspektiv som utkom år 2002. Recensenten Gunilla Lindqvist skriver att Gardner har funnit ännu fler 
intelligenser som presenteras i hans bok, t.ex. andlig intelligens. 
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uppmärksamhet. Även Hannaford (1997) hävdar att skolan är konstruerad för att 
favorisera vissa sorters inlärningsstilar och uppgifter som riktar sig mot den logiska 
hjärnan där logik, sekvens, matematik, kategorisering samt språkliga färdigheter är högst 
värderade. Vision, känsla, humor, bildskapande, rytmik och andra färdigheter hos 
gestalthjärnan värderas inte särskilt högt och används inte heller i skolan. Hannaford 
skriver att vi människor är sammansatta på ett helt unikt sätt, våra livserfarenheter formar 
våra intryck, hur vi lär oss och vilka vi är. En del av våra nervnät är medfödda, att vi t.ex. 
föredrar att använda en hand och en hjärnhemisfär. Dessa två perspektiv medför även att 
vi har olika inlärningsstilar som varken är bra eller dåliga, vilket skolan inte alltid 
förmedlar. 
 
2.3.4 Lära med hela kroppen 
Inlärning, tanke, kreativitet och intelligens, är enligt Hannaford (1997) inte bara processer 
som pågår inne i hjärnan utan i hela kroppen. Rörelser, känslor, intryck och hjärnans 
inneboende funktion finns grundlagda i kroppen. Tänkandet och inlärning sitter inte bara 
i huvudet på oss utan spelar en integrerad roll i alla våra intellektuella processer. 
Rörelserna uttrycker kunskapen och underlättar den intellektuella funktionen. 
Erfarenheter och sinnesintryck är, enligt Hannaford, inlärning. Det människan vet, 
känner, lär sig och tänker formas av hur de vet, känner, lär sig och tänker. Detta är 
beroende av det sensomotoriska systemet där vår erfarenhet av världen och oss själva 
förmedlas. Kroppens sinnen förser hjärnan med den information om omgivningen som 
behövs för att skapa en uppfattning om omvärlden. Det finns undersökningar som visar 
att miljöer som är rika på sensorisk stimulans är nödvändiga för lärandet. Hannaford 
refererar bland annat till Diamond (1998) som upptäckt detta i sitt arbete med råttor. 
Råttorna bestod av lekgrupper på tio till tolv råttor i stora burar på olika plan, fyllda med 
broar, stegar, gungor och rutschkanor, olika leksaker och växlande stimuli. Råttor i rik 
miljö utvecklade, i jämförelse med råttor vars rörlighet och stimuli var begränsad, 
strukturella förändringar i hjärnan och visade beteenden som kunde tolkas som förbättrad 
intelligens. Maltén (2002) poängterar att all inlärning baseras på de upplevelser och 
erfarenheter som människan tar emot med sinnena. Därför är det viktigt att den 
omgivande miljön erbjuder sensorisk stimulans. Det bästa är om nya erfarenheter når 
individen på ett praktiskt, handgripligt sätt i symbios med känslor och lust. Maltén menar 
att den största chansen till effektiv inlärning är om flera sinnen aktiveras. Minnesfömågan 
hos oss människor är i högsta grad beroende av vårt känslo- och handlingsliv. Om musik, 
rytm och känslor är en del av ett kunskapsområde har det lättare att fastna i 
långtidsminnet. Även Bjørkvold (1991) anser att det kroppsliga, tankemässiga, verbala, 
lekfulla och sångliga gör att kunskap fastnar. Detta betonar även Alexandersson (2001) 
genom att framhäva sinnenas och kroppens betydelse för lärandet: 
 

Vi känner omvärlden via kroppen, genom beröring, lukt och smak, syn och hörsel. 
Kroppen har ett eget ”minne”. Våra erfarenheter sätter sig i kroppen och det är genom 
kroppen vi först möter och upptäcker världen. Vi upptäcker världen med våra ögon, 
öron och händer. (s. 12) 

 
Hannaford (1997) poängterar att människan vet att hjärnan ligger inuti skallen och att den 
hela tiden kommunicerar med resten av kroppen. När vi tänker på tankeverksamheten är 
vi benägna att betrakta den som en slags process utanför kroppen, dvs. att kroppens roll 
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är att bära omkring hjärnan så att den kan utföra viktigt tankearbete. Denna uppfattning är 
djupt rotad i vår kultur och hänger samman med inställningen att de saker vi gör med 
kroppen, intrycken och känslorna är lägre och mindre påtagligt mänskliga. Den 
uppfattningen är också grunden för en mängd inlärningsteorier och tillämpningar vilket 
gör inlärningen svårare och mindre framgångsrik än den skulle kunna vara, skriver 
författaren. Många av våra inlärningsmetoder kommer från antaganden, som inte är 
undersökta, om att människan lär sig bäst då hon får massor av information i form av 
föreläsningar eller tvådimensionell skriven form. Människan ska sitta still, hålla ögonen 
riktade framåt och göra anteckningar. Om detta skriver författaren: ”Vi behöver bara titta 
på de blanka ögonen och det tomma stirrandet hos studenter i en föreläsningssal eller 
elever i ett klassrum för att veta att det är en tro vi måste överge” (s. 49). Följande citat av 
Hannaford sammanfattar vikten av att lära med hela kroppen: 
 

En lämplig kursplan för tänkandet måste upprättas som ger en sammanfattning av hela 
bearbetningen av kropp och själ genom regelbunden konstutövning, musik och rörelse i 
förening med kognitiva färdigheter. Vi måste ge inlärarna verktyg som integrerar själ 
och kropp, såsom hjärngymnastik, som gör det möjligt för dem att hejda stresscykeln 
och aktivera fullständig sensoriskt och hemisfäriskt tillträde. Då kan vi till fullo 
förverkliga den unika mänskliga potential … i ett framåtskridande samhälle där alla 
lyckas med sin inlärning. (s. 200) 

 
2.4 Estetikens roll i skolan 
 
Det estetiska är relevant i pedagogiska sammanhang, anser Stensmo (1994). Bild, drama, 
rörelse, musik och hantverk syftar till att utveckla människor att leva ett harmoniskt och 
vackert liv. Thavenius (2002) menar att de estetiska ämnena ständigt har befunnit sig i 
marginalen i skolan. Det har funnits viktigare aspekter att ta hänsyn till, som t.ex. 
kärnämnen, fasta kunskaper och fostran. Estetiken har fått en ny betydelse i media- och 
konsumtionsvärlden som breder ut sig i samhället. Den spelar en större roll för våra 
drömmar och våra förställningar om oss själva och världen. Skolan borde påverkas av 
det, anser författaren, och menar att denna utveckling rymmer en stor fascinationskraft 
och att dessa krafter alltid ska vara närvarande i klassrummet. Författaren talar om två 
perspektiv av estetiken den modesta estetiken och den radikala estetiken. Den modesta 
estetiken beklagar att skolan skiljer handens arbete från hjärnan och att den sinnliga 
lusten och handens skapande arbete borde ha en större betydelse. Den stora utmaningen 
ligger i att förena handen och hjärnan, estetikens kunskap och intellektets. Den modesta 
estetiken har en kluvenhet som den inte vet hur den ska handskas med.  Den vill tro att 
det estetiska har ett värde i sig oberoende av om människan lär sig något eller blir 
klokare. När den ensidigt satsar på upplevelse och skapande riskerar den att bara bekräfta 
uppdelningen på hand och hjärna. Å andra sidan har den modesta estetiken ett värde där 
den underlättar och stimulerar lärandet. Thavenius skriver att avsaknaden av kritisk 
reflektion är påfallande. Författaren vill inte ta bort den sinnliga glädje eleverna kan 
uppleva i skolan men poängterar att de även borde få erfara en annan typ av glädje. 
Skolan behöver en form av estetik som bidrar till att göra undervisningen lite mindre 
”reducerande”. I skolan finns ett teoretiskt kunskapssökande som bidrar till att 
undervisningen planeras i detalj och blir förutsägbar. Elevernas erfarenheter och kultur 
spelar mindre roll. Författaren anser att styrkan hos det estetiska är att frågor, 
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invändningar och osäkerhet får finnas, samt att de får innefatta fantasi, intellekt och 
känslor. Den radikala estetiken skulle utmana och främmandegöra sådant som vi 
uppfattar som självklart och därmed vända på perspektiven. En framtidsvision där unga 
människor undersöker sina möjligheter och kommer underfund med vad de vill ta ansvar 
för. Den har redan tillämpats när elever och lärare arbetar öppet och skapande med olika 
kunskapsformer, enligt författaren.  
 
Thavenius (2002) skriver att den modesta estetiken styrs av att skolan vill bevara 
kulturarvet, gamla hantverk, den goda konsten eller utbilda ”lämplig” arbetskraft. 
Naturligtvis är det värdefullt att eleverna dansar, konstruerar dataspel, målar, ritar kläder 
och musicerar, enligt författaren. Det inte är fel om elever har roligt i skolan och det är 
nödvändigt att de lär sig olika estetiska uttrycksformer om de ska kunna hantera de 
möjligheter den radikala estetiken och skolan som offentlighet skulle kunna erbjuda. 
Estetiken blir modest först när den inte förhåller sig till marknadsestetiken på ett 
förnuftigt sätt och förlorar kontakten med estetikens radikala tradition. Poängen är inte att 
de olika formerna av estetik ska vara helt och hållet åtskilda. Tvärtom ska de 
kommunicera med varandra i en större helhet. Författaren menar att de skulle kunna göra 
det i skolan, i alla ämnen och verksamheter. Enbart den modesta estetiken kan bara 
påverka skolan marginellt. Thavenius poängterar att vi inte ska förvänta oss några snabba 
förändringar inom den radikala estetiken men den kan åtminstone sätta igång processer 
som på sikt kan förändra skolan.  
 

3 Syfte 
 
Vårt syfte var att undersöka möjligheter och hinder för en kunskapssyn där praktisk och 
teoretisk kunskap integreras i undervisningen. 
 

4 Metod 
 
I studiens empiriska fas har metoden intervju använts. Trost (2005) beskriver två olika 
typer av intervjuer, kvantitativa och kvalitativa. Kvantitativa intervjuer används då 
forskaren vill ha svar på frågor som hur ofta, hur många eller hur vanligt någonting är. 
Kvalitativa intervjuer ger däremot svar som är uttömmande, sammansatta och 
innehållsrika. Kvale (1997) talar också om kvalitativa studier i samma bemärkelse och 
menar att det genom dem går att beskriva och tolka de teman som finns i den intervjuades 
livsvärld. Som tidigare beskrivits i denna rapport är kunskap ett mångfasetterat begrepp 
med olika innebörder. När kunskapssynen undersöktes var intresset att få en så 
innehållsrik intervju som möjligt där den intervjuade kunde förklara sina tankegångar, 
utan att känna sig styrd och begränsad. Utifrån de ovanstående perspektiven valdes en 
kvalitativ intervju för att få en så heltäckande bild som möjligt av lärares kunskapssyn, 
hur den återspeglar sig i undervisningen och vilka möjligheter och hinder som finns för 
integration. 
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4.1 Försökspersoner 
 
I undersökningen har sammanlagt nio lärare som arbetar i grundskolan intervjuats. Av 
dessa arbetar tre lärare i år 1, tre i år 3, samt tre lärare i år 6. Samtliga intervjupersoner är 
utbildade lärare med olika lång yrkeserfarenhet. Urvalet är delvis slumpmässigt och 
deltagandet har varit frivilligt. Några av de intervjuade är lärare som vi själva känner, de 
andra har vi slumpmässigt ringt upp och tillfrågat. Två lärare som tillfrågades om att vara 
med i studien tackande nej, men då ställde två andra lärare upp istället för dem. Enligt 
Kvale (1997) är det viktigt att skydda undersökningspersonernas identitet genom att 
ändra på namn och igenkännande drag. I denna studie har lärarna tilldelats ett fiktivt 
namn och skolan eller området de arbetar på har inte angetts. Namnen har formats och 
kategoriserats på det sättet att lärare i år 1 heter något som börjar på bokstaven E, lärare i 
år 3 något som börjar på T och lärare i år 6 något som börjar på S.  

4.1.1 Etiska ställningstaganden 
Före och under intervjun gjordes flera etiska överväganden, i enlighet med Kvale (1997). 
Det första handlade om Informerat samtycke som är en viktig del av forskarens uppdrag. 
Detta innebär att de som medverkar i intervjun ska bli informerade om undersökningen 
och dess syfte. När intervjupersonerna blev uppringda informerades de därför om 
ovanstående aspekter. En medvetenhet finns om att lärarna kan ha känt sig bedömda när 
de fick veta syftet med intervjun, samt att detta kan ha påverkat svaren. Samtliga 
intervjuade gav dock sitt muntliga samtycke till att medverka i undersökningen. Genom 
ett visat intresse för hur den intervjuade tänker och se dennes erfarenhet som något viktigt 
och värdefullt, hävdar Kvale, att det kan skapa en situation där den intervjuade vågar 
uttrycka sina tankar och känslor. Författaren referar till Spradley (1979), som uttrycker 
betydelsen av inlevelse i den intervjuades värld: 
 

Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du vet på det sättet som du vet 
det. Jag vill förstå meningen med din upplevelse, gå i dina skor, uppleva tingen som du 
upplever dem, förklara tingen som du förklarar dem. Vill du bli min lärare och hjälpa 
mig förstå? (Spradley, 1979, i Kvale, 1997, s. 117) 

 
Kvale (1997) poängterar att intervjuaren bör vara; kunnig, strukturerande, tydlig, vänlig, 
känslig, öppen, styrande, kritisk, minnesgod och tolkande. Den ledande parten i intervjun 
är intervjuaren eftersom det är han/hon som kontrollerar situationen. För att intervjun ska 
bli en positiv erfarenhet för den intervjuade är det viktigt att hela tiden lyssna genom att 
inte bara ta utan också ge tillbaka. Det bör råda en ömsesidighet i vad 
undersökningspersonerna ger och vad de mottar genom sitt deltagande i en undersökning, 
menar han. 
 
4.2 Material 
 
Under denna rubrik finns en beskrivning av intervjuns uppbyggnad samt en redogörelse 
för det material som krävdes för att utföra studien. 
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4.2.1 Strukturering och standardisering 
Patel och Davidson (2003) skriver att graden av standardisering innebär hur mycket 
ansvar som lämnas till intervjuaren när det gäller frågornas utformning och ordning. 
Intervjuer med låg grad av standardisering kännetecknas av att frågorna formuleras under 
intervjuns gång och ställs i lämplig ordning utifrån det den intervjuade berättar. Vid helt 
standardiserade intervjuer ställs likadana frågor i exakt samma ordning till varje 
intervjuperson. I en ostrukturerad intervju lämnar frågorna maximalt utrymme för 
intervjuaren att svara inom. I våra intervjuer anpassades ordningsföljden på frågorna efter 
det den intervjuade berättade om. Följdfrågor konstruerades utifrån vad som framkom 
under samtalet. Graden av strukturering gäller vilket svarsutrymme intervjupersonen får.  
Används öppna frågor utan svarsalternativ är graden av strukturering beroende av hur 
frågan formuleras. En helt strukturerad intervju lämnar ett litet utrymme för 
intervjupersonen att svara inom och det är möjligt att förutsäga vilka svarsalternativ som 
är möjliga. Utifrån dessa perspektiv valde vi att göra en intervju som hade låg grad av 
standardisering. En tankekarta (bilaga 1) användes och frågor fanns med som ett stöd för 
oss. Detta för att föra intervjun framåt och ge den rätt fokus. Frågorna var ostrukturerade 
och den intervjuade hade maximalt med svarsutrymme.  

4.2.2 Bandspelare 
Intervjuerna registrerades med hjälp av en bandspelare. Enligt Kvale (1997) är fördelen 
med bandspelare att den som intervjuar kan koncentrera sig på ämnet, att samtalet kan 
fortgå, samt att t.ex. tonfall och pauser registreras. Nackdelen är att kroppsspråk och 
ansiktsuttryck inte framkommer i den utskrivna texten. Utskrifter från bandspelare kan se 
ut på olika sätt om två olika personer skrivit ut samma intervju. Det är därför viktigt att 
tänka på att det redan i utskriften kan förekomma en viss mån av tolkning. Validiteten av 
en intervju kan därför vara svår att fastställa: ”Det finns ingen sann, objektiv omvandling 
från muntlig till skriftlig form” (s. 152). För att förbättra kvaliteten på utskriften går det 
enligt Kvale (1997) att utföra en kvalitetskontroll. Detta innebär att två personer skriver 
ner samma intervju från bandspelaren och att de eventuella orden som inte 
överrensstämmer markeras, diskuteras och omvärderas. I denna studie valde vi att göra en 
annan sorts ”kvalitetskontroll”. Intervjuerna skrevs ner och korrekturlästes, genom att vi 
återigen lyssnade igenom bandinspelningarna och kontrollera att det nedskriva stämde 
överrens med det sagda. 

4.2.3 Tankekarta 
Under intervjuerna användes, som tidigare nämnts en tankekarta som stöd. Den gav oss 
möjligheten att beröra alla delar som var väsentliga för syftet. På det sättet blev intervjun 
mer överskådlig och inte styrd på samma sätt som när förbestämda frågor ställs. 
 
Tankekartan (bilaga 1) utgår från begreppet Kunskapssyn, som är en av utgångspunkterna 
i rapporten. Den mynnar sedan ut i fyra huvuddelar, Kunskap, Metoder, Förväntningar 
och Drömmar/ visioner. Under delen kunskap finns tre punkter som handlar om hur 
lärare ser på kunskap. Punkterna finns med för att ge en bild av vad kunskap har för 
innebörd för lärarna, vilken kunskap som de anser har högsta prioritet, samt hur de tror 
att barnen lär sig bäst. Ett intresse fanns att undersöka vilka metoder lärare använder och 
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eventuella kopplingar mellan detta och deras syn på kunskap. Vi ville få en uppfattning 
om vilka förväntningar lärare upplever från samhället, föräldrar, kollegor, rektor, barn 
(elever) och styrdokument, samt hur det påverkar deras kunskapssyn och arbetssätt, därav 
delen förväntningar. När delen drömmar och visioner berördes fick lärarna själva berätta 
om hur de skulle vilja arbeta. Detta för att få en uppfattning om vilka hinder och 
möjligheter det finns för att lärarna ska kunna utföra ett arbete som är i enlighet med 
deras kunskapssyn och då även få en inblick i vilka förväntningar vi själva, som blivande 
lärare, kommer att möta. 
 
Som stöd till intervjutillfällena formulerades frågor (bilaga 2) till tankekartans olika 
delar. Vid vissa tillfällen besvarades frågorna spontant från lärarna. Den av oss som inte 
ansvarade för intervjun hade uppsikt över att alla frågor berördes. 
 
4.3 Procedur 
 
Vid samtliga genomförda intervjuer har båda två närvarat i syfte att få med så många 
synvinklar som möjligt vid tolkningen. Det har även varit en stor fördel att det ständigt 
funnits en ”bisittare” som kunnat observera och anteckna gester, ansiktsutryck eller annat 
som framkommit under intervjuerna.  

4.3.1 Kvalitéer  
Det finns avgörande kvalitéer för att det ska bli en fungerande intervju, enligt Kvale 
(1997): 
 

• Spontana specifika, rika och relevanta svar från den intervjuade. 
• Korta frågor med långa svar är att föredra. 
• Intervjuaren följer upp och klargör meningen av svaren. 
• Att intervjun i stort sett tolkas redan under intervjun. 
• Att kommunikationen fungerar flytande. 

 
Författaren framhåller att själva intervjun är råmaterial för analysen och att intervjuns 
kvalité därför är avgörande för kvalitén i den senare analysen, verifieringen och 
rapporteringen. 

4.3.2 Intervjuns sju stadier 
Kvale (1997) skriver om de sju stadierna för en kvalitativ intervju. Dessa stadier har varit 
ett hjälpmedel under studien. Det första stadiet är Tematisering där syftet med studien 
och vilka problemområden som finns formuleras. I det andra stadiet Planering ska 
studien förberedas utifrån undersökningens sju stadier med fokus kring vilken kunskap 
som eftersträvas samt vilka moraliska konsekvenser undersökningen kan få. Det nästa 
stadiet är intervju där själva undersökningen utförs med hjälp av en intervjuguide. En 
tankekarta och en intervjumanual formades (bilaga 3) för att täcka in alla delar. Det är, 
enligt Kavle, viktigt att inte bara fokusera på frågorna utan även betänka relationerna 
mellan intervjuaren och den intervjuade. Vi informerade den intervjuade om 
undersökningen och varför den utförs, här poängterades även att intervjun sker 
konfidentiellt. Lärarna fick sedan spontant berätta om sin bakgrund och utbildning. De 
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informerades om tankekartan och principen med den. De olika delarna i tankekartan, 
samt begrepp som finns med, förklarades också. När intervjun kring de olika delarna 
fortgick ställdes följdfrågor utifrån de intervjuades svar. Allt spelades in på band. I slutet 
av intervjun gjordes en genomgång av tankekartan för att försäkra att alla delar berörts på 
något sätt. Slutligen fanns det också en möjlighet för den intervjuade att tillägga eller 
revidera det som sagts. Uppmärksamhet riktades också på andra omständigheter som 
kunde ha betydelse t.ex. kroppsrörelse och ansiktsuttryck. Under intervjun fördes 
anteckningar för att lättare komma ihåg företeelser som kunde ha betydelse för resultatet. 
Kvale fortsätter att beskriva det fjärde stadiet som är Utskrift där materialet vanligen 
överförs från talspråk till skriftspråk. Här valde vi att göra en ordagrann utskrift. Pauser, 
skratt och liknande uppmärksammades och skrevs ner. Under stadiet Analys väljs 
analysmetoder utifrån vad som är lämpligt för syftet. De nedskrivna intervjuerna 
sammanfattades och viktiga nyckelord och ”guldkorn”, företeelser som fångat vår 
uppmärksamhet, lyftes fram. Under det sjätte stadiet Verifiering fastställs 
intervjuresultatets generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. Trost (2005) förklarar att 
intervjuerna omstruktureras och sätts i samband med intervjuguiden och studiens syfte. 
Kvale (1997) skriver slutligen om det sista stadiet som är Rapportering, då skrivs 
rapporten och de etiska aspekterna beaktas än en gång. Enligt Trost (2005) väljs även här 
läsekrets. Denna studie riktar sig främst till lärare, lärarstuderande, rektorer och politiker 
men även andra som är intresserade av en diskussion kring skolans utveckling.  

4.3.3 Intervjuanalys 
När intervjun ska tolkas finns det, enligt Kvale (1997), inga verktyg som direkt tar fram 
meningen i den utskrivna intervjun. Forskaren har den centrala uppgiften vid analysen 
men de sex stegen för analys som Kvale anger kan vara ett stöd. Dessa behöver dock inte 
följas i kronologisk eller logisk ordning. Meningen är att hitta väsentliga strukturer och 
innebörder i intervjumaterialet. Det fjärde steget behandlar tolkningen av den utskrivna 
intervjun. Där struktureras först intervjun genom utskrift på dator. Följaktligen kartläggs 
materialet för att bli tillgängligt för analys, genom att lägga överflödigt material åt sidan 
och lyfta fram det som är väsentligt för syftet. Vi använde oss av överstrykningspennor i 
olika färger och kategoriserade in utskriften utifrån tankekartans olika delar. Nästa del är 
själva analysarbetet vilket ger forskaren nya perspektiv genom en kartläggning av den 
intervjuades egna uppfattningar. Här används främst fem huvudmetoder, koncentrering, 
kategorisering, narrativ strukturering, tolkning och ad hoc-metoder. 
Meningskategorisering resulterar, enligt Kavle (1997), i tabeller och figurer och innebär 
att långa uttalanden förkortas och kategoriseras. Kategorierna kan utvecklas under 
analysens gång eller vara utvecklade redan innan analysen. För oss började kategorierna 
framträda redan efter några intervjuer då lärarna på ungefär liknande sätt grupperade in 
olika hinder för en integrerad undervisning. Meningskoncentrering innebär att större 
intervjutexter förkortas. Intervjupersonernas berättelser omvandlas till några få ord. 
Avsikten med narrativ strukturering är att utveckla strukturer och intriger i de berättelser 
som den intervjuade delat med sig av. Den narrativa struktureringen reducerar 
intervjutexten men kan även vidga den genom att lyfta fram meningen från den enkla 
intervjuhistorien till en mer utarbetad berättelse. Både narrativ strukturering och 
meningskoncentrering rör sig, enligt Kvale, inom vardagsspråkets ramar. 
Meningstolkning innebär att forskaren har ett perspektiv på vad som undersöks och tolkar 
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intervjuerna utifrån det. Uttolkaren analyserar och tolkar utöver det direkt sagda för att 
hitta strukturer och relationer som inte framträder i texten. Det är viktigt att här betänka 
att tolkningarna kan genomsyras av skepsis om uttolkaren intar en kritisk distans i 
förhållande till vad den intervjuade direkt säger. Kvale menar att den vanligaste formen 
av intervjuanalys troligen är att skapa mening genom ad hoc. Till skillnad från 
koncentrering och kategorisering används ingen standardmetod för analysen av hela 
materialet utan det växlas fritt mellan olika tekniker. Uttolkaren kan därför läsa igenom 
intervjuerna och skaffa sig ett allmänt intryck, sedan gå tillbaka till särskilda avsnitt och 
till exempel göra djupare tolkningar av speciella yttringar. Det går även att omvandla 
delar av intervjuer till berättelser, visualisera genom flödesdiagram och göra vissa 
kvantifieringar genom att räkna yttranden som anger olika attityder till ett fenomen. 
 
I denna studie har samtliga ovanstående analysmetoder använts i varierande grad för att 
lyfta fram viktiga aspekter. För att läsaren ska få en nyanserad bild av de intervjuade har 
intervjuutskrifterna förkortats genom meningskoncentrering och narrativ strukturering. 
Detta har resulterat i berättelser om de olika lärarna som intervjuats. Därefter har vi 
kategoriserat in intervjuerna i olika delar. Intervjuerna har noga lästs igenom och tolkats 
kritiskt utöver det direkt sagda. Därpå har studiens centrala begrepp lyfts fram vilket 
resulterat i två huvuddelar, kunskapssyn och metoder samt visioner och hinder. När 
hindren för en integrerad undervisning analyserades växte ett mönster fram med sex olika 
kategorier. Detta valdes att visas i form av ett diagram för att ge en mer synlig bild av det 
analyserade. Under varje kategori finns intervjucitat vars syfte är att förstärka och 
framhäva innehållet i kategorin. Trost (2005) menar att citaten endast bör återges 
ordagrant om det har betydelse för analysen, vilket har tillämpats i denna rapport. Det ska 
finnas en försiktighet mot att skriva sådant som kan vara obehagligt för den intervjuade 
även om den personen aldrig kommer att läsa studien, vilket givetvis är en etisk fråga. 
Om citat ändå förekommer i studien är det, enligt Trost, lämpligt att ”snygga till dem” 
utan att förvränga innebörden och då även ange att de är omgjorda från talspråk till 
skriftspråk. 
 

5 Resultat 
 
Resultatet inleds med intervjuberättelser om de lärare som medverkat i vår studie. Detta 
för att ge läsaren en nyanserad bild av de intervjuade och det som är väsentligt för syftet 
med denna studie. Sedan följer rubriken kunskapssyn och metoder som visar hur lärarnas 
kunskapssyn ser ut. Visioner och hinder är nästkommande del med en illustrering av 
lärarnas drömmar och hinder. Slutligen sammanfattas resultatet och alla delar knyts ihop. 
 
5.1 Intervjuberättelser 
 
Nedan följer berättelserna om de olika lärarna där det väsentliga har lyfts fram ur varje 
intervjuutskrift. 
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5.1.1 Lärare år 1 

Elin 
Elin har utbildat sig till småskollärare 1968. Hon tror att barnen lär sig på många olika 
sätt, hela dagen, genom att lyssna, se sakerna framför sig och arbeta praktiskt. I sin egen 
undervisning prioriterar hon baskunskaperna, svenska och matte, och är inte mycket för 
”utantill - lärande” utan vill att barnen ska ha verktyg för att kunna lösa olika problem 
och få det verklighetsförankrat. Samtalet med barnet är viktigt och inställningen att 
barnen har rätt i sina tankegångar är betydelsefullt för henne. Barnen ska få känna glädje 
över den kunskap de besitter. Kunskap är inte endast det som fås ur en bok utan det 
barnen lär sig hela tiden. Förr var det fakta som var kunskap medan perspektivet nu har 
blivit vidare, vilket Elin anser är bättre. Det är de sociala kunskaperna som är viktiga 
idag. 
 
Elin tror att det går att lära sig mycket genom de praktiska ämnena. Genom musik går det 
att lära sig matematik, gemenskapen kan stärkas och den motoriska färdigheten övas. 
Bilden är en uttrycksform för Elin och genom drama övas den sociala kompetensen och 
självförtroendet stärks. Barn tycker om att uttrycka sig i olika former och behöver 
struktur med valmöjligheter. Teoretiskt innebär, för henne, att jobba ”rakt upp och ner” 
och mest i boken. Praktiskt arbete innebär att använda konkreta material för att 
åskådliggöra olika saker för barnen. Barnen jobbar med arbetsschema och då mycket 
praktiskt och i matematik brukar de ha problemlösning. De har arbetsböcker i både 
matematik och svenska. Elin påpekar att det underlättar att ha böcker, speciellt i en 
åldersblandad grupp. Om integration, säger hon, att t.ex. en bokstav brukar presenteras på 
många olika sätt, genom sång, bild, rörelse och med en gemensam upplevelse. 
 
Samhället förväntningar är, enligt Elin, att barnen ska få kunskaper om hur människor 
fungerar socialt. Styrdokumenten upplever hon som stora men berättar att de i lärarlaget 
har brutit ner dem till mindre mål. Förväntningarna från styrdokumenten är att barnen ska 
få social kompetens och baskunskaper. Om föräldrarna säger Elin att de har gått i den 
”gamla” skolan och att de vill att barnen ska kunna samma saker som de själva fick lära 
sig i skolan. Ett bra samarbete finns både med föräldrarna och kollegorna. Elin förordar 
arbetslag där alla har olika kompetenser och där samarbetet fungerar. Även rektorn har 
förtroende till lärarna. Enligt henne värderar barnen kunskaper olika utifrån vad de tycker 
är lustfyllt. Det samhället idag efterfrågar varierar, menar Elin. När vi talar om drömmar 
och visioner säger hon att hon trivs bra i sitt yrke men att det krävs mycket från en som 
person. Hindren för att kunna arbeta som önskat kan vara stora barngrupper, brist på 
lokaler och resurser och brist på fortbildning på grund av för lite pengar. På 
studiedagarna omarbetas mestadels olika styrdokument. 

Elsa 
Elsa har gått den gamla lågstadielärarutbildningen och gick ut år 1974. Hon tillverkar 
mycket eget material i sin undervisning och använder helst inte läromedel. Böcker har 
funnits till vikarier då det underlättar. Själv har hon klippt i olika böcker och gjort 
arbetskort från dem. Barnen har fått individuella arbetsscheman och det finns alltid ett 
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exemplar av varje material så att barnen lär sig ta ansvar för det tillsammans. Elsa betonar 
vikten av att barnen ska få använda flera sinnen när de lär sig. Hon menar att praktiskt 
arbete är att pröva sig fram och laborera. Teoretiskt är motsvarande, när hon pratar inför 
barnen. Hur mycket praktiskt och teoretiskt hon arbetar beror på vad temat handlar om. 
De äldre kan få arbeta lite mer teoretiskt. Enligt henne bör barnen arbeta individuellt då 
de tränar sina baskunskaper. Elsa understryker att det är viktigt, när barnen arbetar 
individanpassat, att de även får vara i grupper. 
 
Kunskap är för Elsa att kunna förstå, inte bara att göra en sida färdig i boken. När barnen 
ska lära sig måste de vara intresserade och undervisningen måste vara någorlunda rolig. 
Barnen ska även uppleva att det är meningsfullt. Hon poängterar att det är viktigt att ha 
en entusiastisk fröken som utstrålar att arbetet är roligt och viktig. Då känner barnen 
likadant och samarbetet med föräldrarna blir bättre. Viktigast för Elsa är att barnen trivs i 
skolan och att de känner att läraren lyssnar på dem och respekterar det de säger, då 
fungerar inlärningen också på ett bra sätt. Elsa anser att barn kan lära sig mycket genom 
musik och rytm då kunskaper ”fastnar” när andra hjärnhalvan används. Genom bild får 
barnen känna att de är konstnärer när de skapar och vågar pröva sina idéer. Alla 
uttrycksformer ska användas, eftersom barnen uttrycker sig på olika sätt. Hon tror att det 
går att skapa en integrerad skola som arbetar med teman men tror också att det kräver 
mycket tid. 
 
Förväntningar från samhället är att barnen ska vara duktiga på att läsa, söka sin egen 
kunskap och använda datorer. I samband med detta nämner hon att skolan inte ”hänger” 
med vad samhället efterfrågar och tragglar ”en massa gamla grejer” för att vi tycker att 
barnen behöver det. Hon tror att det är enklare att jobba på ett traditionellt sätt och att det 
tar tid att förändra, viljan måste finnas. När vi talar om föräldrar säger Elsa att vissa 
föräldrar nästan inte har några krav alls på skolan, medan andra nästan har för stora krav 
på sina barn. Föräldrar har kvar synen på skolan från när de var barn. Det som står i 
läroplanerna är bra men de nationella proven överensstämmer inte med läroplanens syn 
om att varje barn ska arbeta individuellt utifrån sin egen kunskap. Helt plötsligt är kraven 
samma för alla och samtliga elever ska göra samma prov. Elsa nämner att läroplanen är 
yvig men att läraren själv måste fundera över vad de olika delarna betyder och hur det går 
att jobba med dem. Läroplanen borde trycka mer på jämställdheten och vikten av en god 
social kompetens. Från kollegor känner hon oftast ett stöd. Elsa nämner en lärare som 
arbetade traditionellt och att det ”stack” i hennes (kollegans) ögon då hon inte arbetade på 
samma sätt. Från rektorn upplevs ett gott stöd. Barnen värderar kunskap olika utifrån vad 
de är intresserade av och har lätt för, menar Elsa. Att barnen reflekterar över sin kunskap, 
anser hon är viktigt. Själv läser hon mycket pedagogisk litteratur och får nya impulser 
och anser därför att hon har redskap att jobba efter egen vilja, men att det kan vara pengar 
och tid som fattas. Andra hinder för att arbeta som önskat är för stora barngrupper, barn 
som ”suger musten ur en” och de resurser de kräver. 

Eva 
Eva har arbetat som lärare i 20 år och gått den 2,5 år långa lärarutbildningen. Hon 
använder sig av arbetsschema i svenska och bok i matematik. Om rörelse säger hon ”det 
är ju inte riktigt de där grejerna man jobbar med nu, de har ju kommit längre, på något 
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sätt”. Det blir mer skrivande och läsande och inte så många andra ämnen i ettan. Praktiskt 
definierar Eva som att använda sina händer och teoretiskt som att läsa och skriva. I början 
av ettan uppskattar hon att barnen jobbar 60 procent praktiskt och att det sedan minskar 
till 50 procent. Det är alldeles för lite praktiskt i skolan idag även fast lärare vinner 
mycket på att ha det, enligt henne. Eva tror att barn lär sig genom att upptäcka och att 
kunskap är tankar och funderingar, t.ex. ordförråd. De estetiska ämnena har mycket att 
erbjuda, t.ex. att lära sig alfabetet och närkontakt, och hon skulle vilja utnyttja dem mer. 
Enligt henne vidareutvecklar inte en person det som inte intresserar den, vilket gör att 
Eva gärna undervisar i andra ”bitar” än just de estetiska. Hon menar att det finns de som 
brinner för det, t.ex. förskolelärarna som är bra på rörelse. 
 
Kunskapsmässigt känner Eva att hon har redskap för att arbeta som önskat. Föräldrarna 
vill, enligt henne, att barnen ska lära sig läsa, skriva och räkna och trivas i skolan. Eva 
kan tänka sig att de kunde ha invändningar om hon jobbade mycket praktiskt och att de 
vill att barnen ska ha en matematikbok. Samhället förväntar sig att barnen idag ska kunna 
lita på och marknadsföra sig själva. Barnen har också förväntningar, t.ex. att de vill ha en 
bok för att känna att de hunnit långt. Hon känner sig inte låst i arbetslaget men tycker att 
det kan vara störande då barnen måste iväg på t.ex. specialundervisning, gymnastik och 
bad. Ekonomiskt är det ett pusslande hela tiden för att få det att gå ihop. Tanken är att de 
i arbetslaget snart ska jobba utan matematikbok. Enligt henne finns inte några hinder för 
ett sådant arbetssätt egentligen. Det krävs ganska mycket jobb och Eva menar att det då 
är svårt att inte bli läroboksstyrd. Dels för att det krävs mycket jobb och för att det är en 
trygghet. Eva vill få mycket planeringstid i arbetslaget och på skolan, förbättra miljön, 
skapa en gemensam linje, jobba i verkstäder, inte vara så styrd, ha mindre grupper, fler 
vuxna och mer pengar till material. Hon tycker dock att läroplanens krav är rimliga och 
att de kan anammas. 

5.1.2 Lärare år 3 

Tea 
Tea blev färdig lågstadielärare 1974 och har sedan läst vidare till dramapedagog. Hon tror 
att barn lär sig på olika sätt och att det gäller att hitta det hos varje barn, det är dock svårt. 
 
Tea använder matematikbok eftersom att det är lätt att följa barnens utveckling då, vad de 
kan och inte kan. Böcker används även i svenskan. Hon skulle kunna tänka sig att arbeta 
utan bok men har inte hittat någon metod för det än. Att arbeta praktisk är att jobba med 
händerna och konstruera, rita och måla, bygga affär osv. Teoretiskt är att fundera över 
vad som sker vid tänkandet och kunna beskriva det. Konkret material till att skapa med, 
papper av olika slag och färger är en del av undervisningen. Det konkreta materialet är 
inlåst i skåp för att det inte ska försvinna eller gå sönder saker. Barnen arbetar även med 
massage, naturmaterial och bygger med klossar. Tea fortsätter med att berätta om att det 
finns en vilja att arbeta med sinnena men att det inte alltid finns tid för det. Hennes 
kollega som är fritidspedagog arbetar mer praktiskt, medan Tea ansvarar för den 
teoretiska delen. I stort upplever hon att barnen får arbeta väldigt mycket praktiskt. Hon 
känner ”frökenkravet”, att barnen ska få de kunskaper de har rätt till i skolan. Tea berättar 
att hennes undervisning skulle utgå från nästan enbart bild om hon bara vågade. Musik 
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kan, enligt henne, ge språk, rytm, gemenskap, dans, rörelse, upplevelser, glädje och lust. 
Tea prioriterar matte och svenska i undervisningen men har en önskan om att lära sig att 
arbeta med Storyline6. Möjligheten till kompetensutveckling anser hon är god på skolan. 
 
Kunskap, för Tea, är det som en människa äger, det är det en människa kan och vill veta. 
Hon påpekar att kunskap är ett vitt begrepp. Samhället har vissa krav i form av 
styrdokument och olika mål. Lärare blir ibland som marionetter och har inte något att 
säga till om. De får heller ingen utbildning i hur de ska gå tillväga för att uppfylla alla 
krav som de får på sig, menar Tea. Styrdokumenten är ibland för omfattande och hon 
känner att det finns för många bitar att arbeta med. Föräldrarna litar till stor del på lärarna 
men ibland tror de att de vet bäst och börjar bråka, berättar Tea. Kollegorna kämpar på 
tillsammans. Rektorn har många krav som blir en för hög press på lärarna ibland. Barnen 
är medvetna om att de kan lära sig matte på andra sätt än att räkna i boken genom t.ex. 
matematikspel. Att arbeta med matematik ”utanför” boken får barnen dock göra på fritids 
eller under rasten eftersom Tea känner en rädsla att de inte ska hinna göra allt som de 
måste. Hon berättar att skolans utveckling förmodligen går långsamt beroende på en 
gammal tradition, en rädsla för att det inte ska bli rätt och en rädsla för att ge för mycket 
frihet. Hon arbetar inte som önskat men prövar gärna att arbeta på detta sätt nu för att se 
vad de kan ha att ge för lärdom. Tea skulle vilja ha mer pengar till att köpa material. 

Terese 
Terese har lågstadielärarexamen och gick ut år 1976, dessutom har hon tio poäng i 
engelska samt svenska och So som påbyggnad för att kunna undervisa upp till år sju. 
Terese har engelska från år tre till år fem och tycker att det är bra att kunna förkovra sig i 
och ägna sig åt ett ämne. Hon menar att lärare inte hinner det om de har alla ämnen. De 
andra lärarna har svenska och matematik. I övriga ämnen jobbar de i olika projekt, 
åldersblandat, som startar med att de bestämmer ett område genom att barnen får säga 
vad de är intresserade av. Sedan försöker de hitta en röd tråd och lärarna anordnar en 
upplevelse för alla barnen. Utifrån en tankekarta får barnen välja vad de vill jobba med. 
Efter det gör barnen en projektplanering där de genom en tankekarta får bestämma vad de 
vill ha reda på. Hon berättar att det är barnen som hela tiden ställer frågor och är nyfikna. 
Det svåra är att hitta lämpligt material, men de arbetar mycket med skapande verksamhet. 
Terese berättar att barnen med detta arbetssätt är mycket mer intresserade och motiverade 
att jobba. Nackdelen i början var att alla delar inte kom med men nu menar hon att det 
syns att barnen också lär sig av varandra när de redovisar. För att se till att barnen uppnår 
målen anordnar lärarna baskurser utifrån läroplanerna i varje projekt. Terese menar att 
dagens barn inte kan sitta och lyssna som barn gjorde förr, de orkar inte, vilket medför att 
de inte tar till sig kunskaperna. Barnen får söka sin egen kunskap medan läraren fungerar 
som handledning och stöd. 
 
Teoretiskt arbete för Terese är att tänka sig kunskapen. Dagens barn vill gärna 
handgripligen jobba med saker och ting och det är först då som inlärning sker. Praktiskt 
arbete är när barnen själv får vara med och bestämma. Uppskattningsvis jobbar hon 80 
procent praktiskt och tror att barn lär sig genom att använda praktiskt arbete. Terese 
                                                 
6 Enligt Falkenberg (2004) består storyline av tematiska, probleminriktade undervisningsförlopp som 
fortskrider som en berättelse.  
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integrerar ämnena och använder ateljén, böcker, Internet och intervjuer. Hon menar att de 
egentligen använder allt. Kunskap är när en person känner att den vill lära sig. Men det 
kan också vara sådant som den inte visste men lär sig mer om och då öppnas en ny värld.  
  
Terese känner att styrdokumenten säger att lärare ska jobba som hon gör. Men att 
föräldrarna har lite svårt att acceptera arbetssättet, eftersom de tycker att alla ämnen ska 
gås igenom. Föräldrarna har en gammeldags kunskapssyn. De tycker att barnen ska läsa 
allt som de själva har läst i skolan. Men när de tänker efter så kommer de inte ihåg nästan 
någonting från sin egen skolgång. Barnen vet hur de ska ta reda på saker och att det är det 
som är det viktigaste, menar Terese. De har en uppfattning om olika kunskaper eftersom 
de i skolan pratar väldigt mycket om hur de lär sig och barnen vet, enligt henne, hur de 
lär sig bäst. Hon känner att hon kan jobba som önskat utifrån kollegornas perspektiv. 
Enligt Terese finns redskap att jobba efter egen vilja eftersom lärare inte längre behöver 
kunna allt själv. Barnen söker själva svaren vilket samhället idag efterfrågar. Terese 
drömmer om att det skulle vara fler vuxna och tror att orsaken till att lärare inte jobbar på 
hennes sätt är att de måste våga blotta sig själv och inse att de inte kan allt, de måste våga 
låta det bli kaos. Det finns inget barn som springer omkring och inte vet vad de ska göra. 
Alla har ett mål och vet vad de ska jobba med. Terese menar att det även kan bero på en 
osäkerhet hos lärarna och att de måste våga ta tillvara på barnens drömmar, visioner och 
vilja. Hon har jobbat i båda typer av skolor och märker att barnen kan och vill så mycket 
mer än hon trodde. Terese vill lära sig ställa öppna frågor till barnen. Det finns, enligt 
henne, inte några hinder för att arbeta på ett sätt som är förenligt med hennes 
kunskapssyn. 

Tina 
Tina har gått 1-7 lärarutbildningen och arbetat som lärare i fyra och ett halvt år. Tinas 
metoder är olika beroende på vilket ämne det gäller. Hon berättar att So och geografi är 
ganska styrda. Barnen måste läsa i en bok, men får sedan jobba själva på olika sätt, t.ex. 
skriva. I matematik och svenska använder barnen böcker och har individuella 
arbetsscheman. I matematik använder de matematikspel, kortlekar och matematikpussel. 
När det gäller svenska är det mycket fri skrivning. Tina integrerar inte ämnen medvetet 
men tycker att de estetiska ämnena har mycket att erbjuda, t.ex. god motorik och 
skapande. Barnen har lättare att lära sig genom rörelse. Om bild säger hon ”och bilden 
har vi också då på fredagar så att vi inte glömmer bort den”. 
 
Teoretiskt är när barnen läser och skriver, då laborativt material inte används. Praktiskt är 
motsvarande laborativt material, det är att bygga och att göra former, att klippa och 
klistra. Uppskattningsvis beräknar hon att undervisningen består till mindre än hälften av 
teori. Kunskap för Tina är något människan har hela tiden och menar att de flesta barn 
även behöver arbeta praktiskt för att lära sig. Kunskap kan vara att handla men det är en 
annan kunskap i skolan, barnen ”nöter” mer på matematik och svenska. Vad gäller 
förväntningar framför hon att föräldrarna vill att barnen ska vara sociala och att 
matematik är viktig. De tycker att barnen ska använda en matematikbok. Barnen tänker 
också att de lär sig genom en bok, ett spel är något som de tycker är kul. Utifrån 
samhället är det datakunskap och social kompetens som efterfrågas. Läroplanerna 
upplevs luddiga och att kan tolkas efter egen vilja. Tina känner att hon har redskap för att 
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arbeta som hon vill, eftersom hon gör materialet själv. Hinder kan vara att kollegor har 
andra uppfattningar, gruppens storlek, behoven i klassen, samt bristande resurser. 
 
Om sina drömmar och visioner säger Tina att hon vill lära sig mer om 
utomhuspedagogik7 och att barnen är alldeles för mycket inomhus. Hon tycker inte att det 
behöver vara så styrt, utan vill hitta ett sätt att arbeta där barnen inte är styrda men ändå 
når sina mål. Just nu skulle det, enligt henne, gå att arbeta på det sättet. Tina vill även 
lämna matteboken och hitta en röd tråd där alla arbetar tillsammans, oavsett ålder. 

5.1.3 Lärare år 6 

Sandra 
Sandra har jobbat 15 år som förskollärare och sedan gått lärarutbildningen. I arbetslaget 
har de delat upp ämnena svenska, matematik och engelska, alla har olika 
ansvarsområden. I de andra ämnena försöker de arbeta tillsammans för att få ett mer 
ämnesövergripande arbete, detta resulterar ofta i projekt. Sandra ansvarar för svenskan 
där hon arbetar mer teoretiskt. I sin undervisning använder hon mycket skönlitterära 
texter och böcker, kopierat material och eget material. Barnen har inga speciella 
läroböcker i svenska men i matematik använder de däremot en bok. Teoretiskt arbete är 
för Sandra att läsa in en text och svar på frågor medan praktisk kunskap är att göra något 
med hela kroppen, händerna och olika sinnen. Enligt Sandra är kunskap att lära sig något 
nytt varje dag och förståelse om hur vi är mot varandra. Den viktigaste delen är att lära 
sig att läsa och skriva men att även vara allmänbildad och kunna dra slutsatser. Hon tror 
att barn lär sig på olika sätt genom att lyssna, läsa, titta, använda kroppen och röra sig. 
Lärare ska använda olika metoder för att lära barnen, t.ex. genom att berätta, visa bilder 
och även att de själva får läsa. Sandra prioriterar läsningen och skrivning och tycker att 
det finns otroligt mycket kunskap i skönlitterära böcker. Det kan vara så att barnen tycker 
att de teoretiska ämnena är tråkiga och då kan det vara bra med de estetiska ämnena, 
eftersom de har mycket att erbjuda. 
 
Sandra menar att hon inte känner förväntningar från samhället men jobbar utifrån 
styrdokumenten. En önskan om att styrdokumenten skulle vara mer detaljerade med 
konkreta exempel finns.  Förväntningar från föräldrarna är att de vill att barnen ska 
lyckas i skolan, lära sig saker och ting och att de ska vara trygga. Föräldrarna är positiva 
och stöttar lärarna. Sandra tror att vuxna för över förväntningar på barnen och nämner att 
föräldrarna, och även samhället, anser att matten är högst på skalan. Arbetslaget 
uppmuntrar men det kan finnas förväntningar från andra kollegor som inte tycker lika. De 
arbetar mycket i skolan med utveckling och jobbar med t.ex. värdegrunden. Själv skulle 
hon vilja ha mer kompetensutveckling. Hinder för att arbeta som önskat är att de får 
väldigt lite resurser. Hon känner sig inte nöjd med sitt sätt att arbeta och önskan är att få 
nöjda barn som tycker att skolan är viktig. Sandra drömmer om en skola där alla strävar 
                                                 
7 Enligt Dahlgren och Szczepanski (1997) är detta en metod där namnet säger vart lärandet sker. Samtidigt 
innebär utomhuspedagogik en helhetsupplevelse utifrån teman där flera stadier och ämnen är integrerade 
och alla sinnen används för att lära.  
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mot samma håll, personalgruppen och barnen. I stort uttrycker Sandra att skolan fungerar 
bra idag och att det är alldeles för mycket negativa skriverier i tidningarna. 

Susanne 
Susanne tog examen år 1996 och blev då lärare i år 1-7 med svenska och engelska som 
inriktning. Hur hon jobbar beror på vilka barn som ingår i gruppen, vilket ämne det är 
och kollegor. Just nu arbetar hon med en grupp där hon menar att det måste vara väldigt 
styrt och gammeldags, men uttrycker en önskan om att inte behöva jobba på det sättet. 
Susanne vill att barnen ska kunna söka sina kunskaper själv. Barnen ska få 
baskunskaperna, svenska, matte och engelska. De ska även lära sig hur Internet och 
uppslagsverk fungerar, samt rätt studieteknik. I undervisningen används böcker, datorer, 
pappersmaterial, pysselmaterial och video. Susanne uppskattar att lektionerna består av 
cirka 60 procent teoretiskt och 40 procent praktiskt arbete. Praktiskt arbete är att 
konstruera, skapa, använda händerna och alla sinnen. Teoretiskt är hjärnan, då barnet har 
pennan i handen, skriver och läser. Barnen lär sig på olika sätt, använder alla sinnen fast 
olika mycket, enligt Susanne. Viktigast i undervisningen är att väcka barnens intresse. 
 
Kunskap är ett vitt begrepp, allting som går att traditionellt mäta och även kunskap som 
inte går att mäta, t.ex. den sociala biten som är väldigt viktig idag, anser Susanne. Genom 
bild tror hon att det går att lära sig se och tolka bilder, musik- rytm, musik från andra 
länder, slöjd- matematik, drama- trygghet och språk. I styrdokumenten upplever hon att 
det finns hur mycket punkter som helst och att det kan stressa. Hon påpekar att den är ett 
hån mot alla som vill vara en bra pedagog. Ett fåtal föräldrar har förväntningar och 
synpunkter på hur de ska arbeta medan en del enbart skickar barnen till skolan. Samhället 
prioriterar social kompetens och datorkunskap. Susanne tycker inte att miljön hon arbetar 
i är trevlig. Hon nämner även att det inte finns pengar till att köpa fina läromedel, tiden 
går istället till att stå vid kopiatorn och uppfinna dem själva. Susanne skulle vilja gå en 
kurs i Storyline där de, enligt henne, på ett relativt enkelt sätt går att integrerar alla ämnen 
med varandra. Möjligheten till fortbildning är inte är bra, anser hon, med tanke på att ett 
universitet finns så nära. I arbetslaget handlar det om att ge och ta, kompromissa. Från 
rektorn upplevs förväntningar, metodiska, där rektorn vill att det inte ska vara 
åldershomogena grupper. Susannes dröm är att barnen ska få jobba mer utifrån sig själv, 
utan att falla ur ramarna. 

Stina 
Stina har gått grundskollärarutbildningen år 1-7 och har jobbat i sju år. I svenska finns 
olika böcker och kopierat material. I matematik har barnen en lärobok men både hon och 
barnen tycker att den är trist. Hon berättar att ett fritt arbete inte fungerar i den klassen 
hon har och säger: ”åtminstone fixar inte jag det”. I So och No får barnen skriva mycket 
vilket är praktiskt arbete att skriva för Stina. Teoretiskt arbete är att stå vid tavlan och 
säga vad ord betyder och skriva. Stina uppskattar att hon arbetar 25 procent praktiskt. Det 
känns tryggare att ha 40 minuter svenska än fritt val, enligt henne. 
 
Kunskap för Stina är aspekter som behövs för att förstå samhället. Hon skiljer på 
färdigheter och kunskap och menar att det i skolan är mest färdigheter, som t.ex. läsning. 
Barn får kunskap genom att ha egna frågeställningar. Att individanpassa undervisningen 
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när det är många i klassen, känner Stina, är svårt. Hon har en mall och gör omändringar 
för dem som ”inte klarar av medelgrejen”. Genom musik tror hon att barnen kan lära sig 
matematik och känslor. Genom bild kan barnen lära sig matematik och möjligtvis 
svenska. Drama berättar Stina att hon inte behärskar och att barnen behöver så mycket 
hjälp att hon inte fixar det. Stina berättar att hennes drömmar gick i kras när hon började 
jobba. Hon trodde att barnen skulle kunna sitta i små grupper och diskutera men märkte 
att ljudnivån blev olidlig trots att barnen hade vilja och höll sig till ämnet. De finns för 
lite lokaler i skolan och hon vill inte jobba med katederundervisning som hon gör nu, 
men känner att de som har det jobbigt i skolan behöver komma till ro och sitta vid sin 
arbetsplats. Hon tror att det skulle gå att jobba annorlunda om det var mindre klasser. 
Samtidigt förklarar Stina att de är 16 elever i klassen nu, vilket hon anser är ett litet antal. 
Ett hinder är att föräldrarna har väldigt mycket att säga till om. Det blir jobbigt när 
föräldrarna inte vill låta barnen få den hjälp de behöver och att barnen då blir 
resurskrävande, dessutom tycker hon att det dras in hela tiden. I arbetslaget får Stina stöd, 
lärarna får jobba som de vill eftersom alla ansvarar för sin egen klass. Om förväntningar 
utifrån samhället känner hon att barnen måste fungera socialt och kunna läsa ordentligt. 
Föräldrarnas förväntningar är att de vill att barnen ska få arbetsro och känna trygghet. 
Rektorn har inte någon åsikt om hur de ska arbeta metodiskt. Barnen har, enligt Stina, en 
uppfattning om olika typer av kunskap och känner att ”skola” är när de sitter och fyller i 
en bok. Social träning anser de inte är speciellt viktigt. Stina tror att barnen tycker om det 
estetiska men att de blir frustrerade då de inte får hjälp. Drömmen, för Stina, är att få ett 
mer varierat arbete utan att det blir rörigt. Enligt henne är det inte ett roligt arbetssätt hon 
har nu. 
 
5.2 Kunskapssyn och metoder 
 
Lärarna har under intervjuerna ofta åtskiljt praktiska och teoretiska kunskaper. Resultatet 
har genom analys blivit att lärarna vill arbeta mer praktiskt. De talar dock om ”mer 
praktiskt” i relation till svenska och andra basämnen, vilket medfört slutsatsen att de vill 
arbeta integrerat i de fall då de uttryckligen inte nämnt just ordet integrerat. Under 
intervjuerna framkom vilken syn lärarna har på kunskap, vilket är centralt för syftet med 
studien. Avsikten var att reda på hur kunskapssynen ser ut idag för att se om det finns 
möjlighet att komma in i skolans värld med ett integrerat synsätt på kunskap och om det 
kan finnas hinder för ett sådant arbetssätt. Nedan följer en beskrivning av de intervjuades 
kunskapssyn, vilket ofta blev tydligare då de berättade om sina metoder.  

5.2.1 Lärares syn på kunskap 
Under analysen av intervjuerna har det framkommit olika aspekter på vad lärare idag 
anser att kunskap är. Många har tryckt på att det har skett en förändring av 
kunskapsbegreppet. De berättar att det förut endast var fakta och att begreppet nu har 
blivit vidare. De talar om att kunskap handlar om hur barnen fungerar socialt och att det 
innefattar att få en förståelse för det som görs och inte bara att räkna i böcker. Några av 
lärarna påpekade att det kan vara fakta, där ordförråd nämndes som en sådan del. Tre 
lärare menade att kunskap är ett vitt begrepp, men en av dem framhöll att det även kan 
vara tankar och funderingar. Två lärare nämnde att det är det en människa vill veta. En 
lärare utmärkte sig från de andra genom att skilja på färdigheter och kunskap. Hon 
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menade att det som främst tränas i skolan är färdigheter, där hon nämnde läsa som ett 
exempel. Kunskap handlade för henne om något annat, en förståelse för hur samhället 
fungerar i stort. 
 
När lärarna pratade om teoretisk kunskap menade många att det är liktydigt med att läsa 
och skriva i en bok samt att prata inför barnen. En lärare nämnde att teoretisk kunskap är 
hjärnan, då barnet har pennan i hand och en annan menade att det var att tänka sig 
kunskapen. När lärarna talade om praktisk kunskap nämnde många laborativt material 
och laborativt arbete som praktisk kunskap. Två lärare menade att det var att använda 
sina händer. Andra ord som uppkom var att konstruera, skapa och att använda alla sinnen. 
En lärare ansåg att praktiskt var att skriva. Alla lärare arbetade främst enskilt med varje 
basämne och hade ofta en bok som utgångspunkt i matematik och svenska. Tre lärare 
berättade att det blir mer teoretiskt arbete ju äldre barnen blir. En lärare menade att hon i 
början av år 1 arbetar mycket praktiskt medan det efter ett tag blir mindre. När hon 
tillfrågades vad hon tror att det beror på blev svaret:  
 

Det är ju inte riktigt de där grejerna man jobbar med nu, de har ju kommit längre … jag 
jobbar ju med andra saker. Det blir mer skrivande och mer läsande. (Eva)  

 
Andra gjorde uppskattningar om hur mycket de arbetade teoretiskt respektive praktiskt. 
Siffror som framkom var allt från 25 till 80 procent praktiskt arbete. Detta var ju dock 
beroende på vad lärarna ansåg att praktiskt respektive teoretiskt var. Den lärare som 
exempelvis ansåg att praktiskt var att skriva arbetade mycket praktiskt, enligt henne. 
 
Det framkom många olika aspekter under intervjun på hur lärare idag tror att barn lär sig. 
De flesta nämnde att praktiskt arbete var viktigt i lärandet. En av lärarna hävdade att barn 
i dag inte kan sitta stilla och att undervisningen måste förändras eftersom även barnen gör 
det:  
 

Barn orkar inte lyssna, de tar inte till sig, de orkar inte sitta och lyssna längre, dagens 
barn. Jag har jobbat i tjugosju år, så jag vet vad jag pratar om. (Terese)  

 
Hon menade att barn idag handgripligen måste arbeta med olika saker, för att det ska vara 
meningsfullt. Andra viktiga delar för att lärande ska ske, tyckte lärarna var att barnen 
skulle vara intresserade och att det skulle vara någorlunda roligt. Många nämnde att alla 
barn lär sig på olika sätt men det framkom också att vissa upplevde det svårt att 
individualisera undervisningen då många barn är stökiga och tar för mycket tid.  Sinnena 
och kroppen nämndes också som viktiga faktorer för lärandet, men många ansåg även att 
teori var en viktig del i lärandet och att det också behövs i dagens skola.  

5.2.2 Arbetssätt 
Samtliga lärare arbetade med basämnena, matematik, svenska och engelska, var för sig. 
Många lärare använde arbetsscheman, fyra stycken hade arbetsschema i svenska och en 
av dem hade även arbetsschema i matematik. Dessa scheman kan se olika ut men består 
ofta av att t.ex. forma en bokstav i lera, göra en sida i boken och bilda meningar utifrån 
olika kort. Alla barnen hade läroböcker i antingen svenska, matematik eller i båda 
ämnena. En lärare nämnde att det var en trygghet för henne att använda böcker eftersom 
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det går att följa barnens utveckling och en annan sade att det underlättar att använda det i 
en åldersblandad grupp. Två lärare berättade att eleverna arbetar i olika projekt som de 
själva väljer, där skapande verksamhet, intervjuer och studiebesök är viktiga delar. Två 
av lärarna uttryckte att de arbetar med katederundervisning men att de egentligen inte vill 
arbeta på det sättet. De kände att gruppen är för stökig för att barnen ska kunna jobba 
fritt. Av de övriga lärarna försökte de flesta använda något laborativt material då och då 
under matematiklektionerna, detta kunde vara t.ex. ett matematikspel. Många av lärarna 
lät sina barn rita till det de har skrivit men använde inte mycket drama, musik, dans, slöjd 
eller rörelse integrerat med den övriga undervisningen. Samtliga av de intervjuade ansåg 
att de estetiska ämnena har mycket att erbjuda barnen. Flera påpekade att barnen får 
musik, bild, drama, dans och slöjd men att det sker genom gymnastiken eller under 
speciella lektioner i de estetiska ämnena.  
 
5.3 Möjligheter och hinder 
 
De intervjuade uttryckte sammanfattningsvis en önskan om fler lokaler, större resurser 
bland annat till barn som behöver extra stöd. Lärarna uttryckte även en vision om mer 
planeringstid, förbättrad miljö, en röd tråd, mer konkret läroplan, att våga lämna 
matteboken (böckerna), åldersblandade grupper, mindre grupper, fler vuxna och pengar 
till bland annat material. Även en önskan om att få fortbildning i bland annat Storyline 
och Utomhuspedagogik framkom. En dröm var att barnen skulle få mer frihet i 
undervisningen. Att nå en skola med nöjda barn, en skola där alla strävar åt samma håll. 
 

Att barnen inte tycker skolan är skit utan att de vill lära sig, känner att de vill lära sig 
saker och att de tycker skolan är viktig. Det är väl de drömmar och visioner jag har nu. 
(Sandra) 
 
Först och främst tycker jag att vi kan ha läromedel, men de ska inte styra oss utan vi 
ska styra dem. Och att barnen skulle få planera lite mer själv, lite mer elevinverkan 
tycker jag. Plus individanpassat och att man inte är ensam på skolan som gör så. (Elsa) 
 

Under intervjuerna uttryckte lärare även en vilja om att arbeta mer praktiskt och 
integrerat.  
 

Men jag skulle kunna tänka mig att jobba utan matteboken och försöka hitta ett annat 
sätt. Men just nu har jag inte hittat det. Det har nästan blivit så att jag får stå för den här 
teoretiska biten … Fast jag skulle vilja att det gick ihop lite mera. (Tea) 
 
Ja det är jättemycket man kan göra utomhus. Ja om jag bara tar matten då, det finns 
jättemycket man kan jobba med ute, jag tycker vi är alldeles för mycket inomhus. Det 
går att göra så mycket med barnen man behöver inte vara styrd av klassrum och sådär. 
(Tina) 

 
Lärarna kände dock att det fanns vissa hinder för att kunna arbeta som önskat. Kategorier 
skapades och grupperades genom analys av intervjuerna. Varje lärare som nämnde något 
som passade in under kategorierna räknades. I vissa fall berättade lärarna vad de 
upplevde att kollegor kände för hinder, vilket även kategoriserades. Detta visas nedan i 
form av ett diagram. 
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Figur 1. Hinder som lärare upplever för en undervisning där olika kunskaper integreras.   

5.3.1 Rädsla och rutin 
Samtliga lärarna nämnde rädsla eller/och rutin som hinder för att ändra arbetsmetod. 
Rädsla kan visa sig i form av osäkerhet eller känslan av att vara obekväm i en viss 
situation. Lärarna kände att de inte hade tillräckligt med fortbildning samt att det är en 
trygghet att göra det som alltid gjorts och som det finns en rutin i.  

 
Gammal tradition beror det säkert på, en rädsla för att det inte ska bli rätt någonstans 
finns nog kvar. Kanske man är lite rädd att ge för mycket frihet, vem vet. Att man inte 
riktigt har den här grunduppställningen på vad man ska lära sig och så litar man liksom 
på att det finns i den och den boken. (Tea) 
 
Teknik är något som jag skulle vilja förkovra mig mer i, för att kunna göra mer. För när 
man är osäker på något, så då törs man inte riktigt. (Susanne) 
 
Ojojoj, nu är man som inkörd på det här sättet. (Sandra)  
 
Ja man måste ju våga blotta sig själv. Inse att man inte kan allt. (Terese) 

 
Flera lärare uttryckte även en rädsla för kaos, att mista ordningen om de skulle t.ex. 
lämna läroböckerna.  

 
Jag jobbar ju mycket katederundervisning för att samla alla och få arbetsro. Fördelen 
jag sett med det är att de som har det jobbigt och springer runt kommer till ro. 
Egentligen skulle man ju vilja variera mer, utan att det blir så himla rörigt. (Stina)  
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5.3.2 Tid och arbete 
Lite mer än hälften av lärarna uttryckte att det inte fanns tid till att arbeta integrerat, att 
det krävs mycket arbete till det. En lärare menade att det blir stressigt då hon börjar tänka 
på allt som ska göras och som barnen ska hinna med. Att ha ansvar för alla ämnen var en 
stress för många. 
 

Så står vi i valet och kvalet här nu då. Tanken är väl kanske då om vi byter bok att man 
mer och mer ska lämna den, för att jobba mer laborativt. Men det kräver ju ganska 
mycket jobb, att ordningsställa och sådär. Nog har man plockat in och lagt till och 
sådär men det är svårt att inte bli läroboksstyrd, det är det. Dels är det en trygghet och 
sen krävs det ganska mycket jobb. (Eva) 
 
Och det tycker jag känns bra, för då kan vi ägna oss åt väldigt mycket. I mitt fall 
engelska, där jag kan förkovra mig ännu mer i det. Det hinner man inte när man har alla 
ämnen. (Terese) 
 
Det här med drama det tar ju väldigt mycket tid och jag behärskar inte riktigt det. 
(Stina) 
 
Det finns ju många skolor som arbetar tematiskt, det beror på hur man vill lägga upp 
jobbet. Man måste vara beredd på att jobba, det tar otroligt mycket tid. (Elsa) 

 
Elsa berättade även om sina kollegor som uttalat till henne att hon gärna fick jobba utan 
böcker och med eget tillverkat material, men att de själva inte hade tid till det.  
 

Och sen så finns det de som säger Ja vet du jag skulle aldrig idas göra det där du gör 
och så har de accepterat det jag gör. Gör du det men jag skulle inte lägga ner, jag orkar 
inte. Det är inte någonting för mig, säger de. (Elsa) 

5.3.3 Resurser  
Över hälften av de intervjuade menade att barngrupperna är stora nu och att det därför är 
svårt att bedriva en integrerad undervisning. En del nämnde att stökiga barn, som kräver 
extra resurser, kan ta mycket tid och energi och att detta kan var ett hinder. Här ansåg 
lärarna att de borde få mer resurser, i form av t.ex. specialundervisning eller fler lärare i 
varje klass. En lärare menade att hon skulle ha jobbat mer praktiskt om klassen varit 
mindre.  
 
 

Det är stora skillnader när man jobbar i förskola, när man är så många. Man är kanske 
tre stycken i en barngrupp, en liten. Men man är 15-18 barn och då är man tre som 
delar. Här står man ofta själv och börjar sätta igång. Alltså de behöver så pass mycket 
hjälp tycker jag i alla fall, så jag fixar inte riktigt det. (Stina) 
 
Alltså med den här gruppen som jag har nu så är det möjligt att göra. Men det är inte 
alla år, det beror på hur många barn man har i klassen och vilka behov de här barnen 
har och vilka resurser jag har. Det är ju det, det hänger på mycket. (Tina) 
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5.3.4 Organisation  
Över hälften av lärarna uttalade att de tyckte att det inte fanns tillräckligt med lokaler, en 
stimulerande miljö och att de önskade att vara mer ute. Vissa upplevde att detta kunde 
vara hinder för att arbeta som de önskar. 
 

Lokalen måste vara anpassad för verksamheten. Att man har lokaler att vara i, flera 
lokaler. Inte bara ett klassrum utan även sidorum som man kan vara i med en grupp 
eller en grupp kan sitta och jobba i. (Eva) 
 
Ja jag tycker det var mycket som gick i kras när jag började jobba som lärare, bara för 
att man är själv och så är det för lite lokaler att sprida ut sig i tycker jag. (Stina) 

 

En av lärarna menade också att det inte bara handlade om att det inte finns nog med 
lokaler. Utan att det kanske skulle räcka om personalen fick tid på sig att sätta sig ner och 
planera hur rummen och möblerna ska utnyttjas och inventera vad som egentligen finns 
på skolan. 

5.3.5 Ekonomi  
Fem av lärarna sa att de upplevde ekonomin som ett problem, bland annat 
nedskärningarna som en följd av sparkrav, samt att det inte fanns pengar till att köpa 
material. Praktiskt arbete förknippades oftast med laborativt material, annat material eller 
sammankopplades med skapande och bild. 

 
Det dras in hela tiden, nu har vi ju fått sparkrav att vi får olika konsekvenser om vi 
sparar 10 procent på skolan, om vi sparar 20 procent och om vi sparar 30 procent. 
(Stina) 
 
Man måste ju hela tiden tänka på och plocka på sig saker för att få det man vill ha. Men 
skulle man alltså fritt få köpa när man vill, då skulle det se annorlunda ut. (Eva) 
 

En av lärarna som hade drömmen att lära sig mer om utomhuspedagogik, tyckte inte att 
ekonomin var något problem. När vi däremot frågade Tea, vars dröm var att lämna 
matematikboken, upplevdes ekonomin ett hinder:  
 

   Nä, jag skulle vilja ha mer material, mer pengar att köpa riktigt material som jag kan 
använda mig av. (Tea) 

5.3.6 Förväntningar  
Samtliga lärare upplevde att de hade förväntningar på sig utifrån, dessa behövde dock 
inte alltid innebära ett hinder. Även här kunde vi urskilja ett mönster, kategorisera upp 
dem och räkna hur många lärare som berörde kategorierna. Detta presenteras i form av ett 
diagram. 
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Figur 1:2.  I vilken grad lärare känner förväntningar från olika håll. Förväntningarna kan i 
många fall leda till hinder för att de ska kunna arbeta som de önskar. 

 
Alla lärare kände att de hade på sig förväntningar från samhället, styrdokument, föräldrar 
och barn. De två delarna som utmärker sig är rektorn och kollegorna, från dem kände 
färre lärare förväntningar. De ovanstående förväntningarna påverkade i olika grad 
lärarna, i deras undervisning och val av metoder. 
 
Samhället har krav på att lärarna inte får bestämma allt genom att det finns styrdokument 
som lärarna måste följa. En lärare upplevde att samhället prioriterar matematik, en annan 
säger datakunskap. Nästan alla nämnde baskunskaperna, som de ansåg var matematik och 
svenska. I de högre årskurserna nämndes även engelska. ”Pendeln slår fram och tillbaka” 
sa en av lärarna (Elin) om vad samhället efterfrågar. De flesta lärare uttryckte, vid 
samtalet om samhället, att social kompetens efterfrågas i samhället. Alla lärare var 
medvetna om att de hade förväntningar på sig från styrdokumenten och att det påverkade 
deras undervisning. En liten del tyckte att det gick bra att ta del av styrdokumenten då de 
brutit ner dem i mindre delar. De flesta lärare tyckte att de var stora, luddiga och svåra att 
”greppa”.  
 

Dom är väldigt luddiga målen om ni läser dem, väldigt luddiga, och går att tolka som 
man vill nästa, höll jag nästan på att säga. Nej men i och med att de är så luddiga så är 
de inte lätta att förstå. (Tina) 
 
Det nya läroplanen kom när jag gick utbildningen och den är fantastiskt fin och så. Det 
är mycket kloka ord i den. Men i samma veva som man drog ner i skolor över hela 
landet egentligen, så kommer den här. Det kändes som att det var ett hån till alla som, 
ja ett hån mot alla som vill vara en bra pedagog. Lite känner jag väl fortfarande att det 
inte finns en chans att uppfylla allt det. Därför känns det som att man aldrig blir färdig, 
att man aldrig har gjort tillräckligt. (Susanne) 
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Från kollegorna kände de flesta lärarna ett gott stöd. De övriga uttryckte att det finns 
vissa förväntningar från kollegorna och att det gäller att kompromissa.  

 
Och i och med att jag jobbar i arbetslag så kan jag inte hela tiden jobba som jag vill, 
utan då måsta jag ju ta hänsyn till andra också. Det tycker jag är en liten nackdel med 
att jobba i arbetslag när man inte går åt samma håll. (Tina) 

 
Elsa, som försökte arbeta mer ”praktiskt”, berättade om en av hennes kollegor som 
reagerade på hennes metoder: ”Hon jobbade mer traditionellt. Och det stack i hennes 
ögon att jag gjorde så här. Hon gillade det inte och hon skyllde mycket på mig”. Sex av 
de intervjuade kände ett stort stöd från rektorn, de tre som inte gjorde det upplevde 
rektorn som en stressande faktor. En av dem nämnde att hon arbetade åldershomogent 
medan rektorn ville ha åldersblandade klasser. En av de andra lärarna, Tea, som upplevde 
en press sa: 

 
Ibland så känner man att man drunknar i det här, formuleringarna. Och rektorn pressar 
på lite och man funderar hur mycket hon uppmuntrar oss, hur mycket hon tycker att vi 
gör bra och hur mycket kräver hon bara mer och mer. 
 

Samtliga lärare ansåg att föräldrarna hade förväntningar på arbetsmetoder och på vilken 
kunskap som är viktigast och att det kunde bli ett hinder, ”Ja alltså ett av hindren här är 
också att föräldrarna har väldigt mycket att säga till om” (Stina). Lärarna menade att 
föräldrarna vill att barnen ska lära sig som de själva gjort när de var yngre.  

 
Ja, styrdokumenten säger ju att vi ska jobba så här. Men föräldrarna har ibland lite svårt 
att acceptera det här för de tycker att barnen ska gå igenom alla ämnen. De har en 
gammeldags kunskapssyn. (Terese) 
 
Ibland är det för stort alltså, det är jätte mycket krav på lärare. Föräldrarna ska veta 
målen i undervisningen, de ska ha insyn i väldigt mycket. Det gäller att hinna med 
allting och föra ut det till föräldrarna och även ha barnen med i det hela. Sen gäller det 
att hinna planera någonting som blir bra undervisningsmässigt. (Tea) 
 

Lärarna framhävde att de flesta föräldrar dock vill att barnen ska fungera bra socialt och 
känna sig trygga i skolan. Lärarna tryckte även på att vissa föräldrar har många åsikter 
medan andra inte bryr sig nästan alls. De upplevde att båda aspekterna kan vara jobbiga, 
men på olika sätt. Flera av lärarna påpekade att föräldrarna ändå litar på lärarna och tror 
på det de gör. När vi samtalade om barnens förväntningar sa de flesta lärarna att barnen 
tycker om det som enligt dem är intressant och roligt, som har en mening. En lärare sa att 
barnen kan färgas av det föräldrarna har att säga och att många barn tror att skolan är 
matteboken.  
 

Alltså jag tycker inte att vi jobbar speciellt praktiskt, snarare att vi skulle jobba mer 
praktiskt … och så är det ju det där att barnen har lite förväntningar t.ex. När ska vi 
börja jobba på riktigt? (Eva) 
 
Jo, många av barnen tror att när jag jobbar i mattebok, det är det som gäller alltså. De 
räknar inte med att de när de får ett spel lär sig någonting. De säger, Va kul att vi får 
göra ett spel! (Tina) 
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5.4 Sammanfattning  
 
Lärarna som varit med i denna studie ser kunskap som ett vitt brett begrepp som 
förändrats. Kunskap är inte längre att bara läsa och skriva i en bok utan det innefattar det 
sociala, förståelse, fakta, tankar och funderingar. ”Teoretiskt” är liktydigt med att läsa 
och skriva i bok och att prata inför barnen medan ”praktiskt” handlar om laborativt 
arbete, använda händerna, stimulera sinnena och att skapa. För en lärare var praktiskt 
även att skriva. Alla lärare anser att innebörden av praktiskt arbete är viktig men belyser 
även teori som en viktig del. Samtliga lärare arbetar med vad de anser är baskunskaperna, 
svenska och matematik (med de äldre barnen även engelska), för sig och poängterar att 
just de är viktiga att lära sig. Alla barn använder lärobok i något ämne och de flesta lärare 
använder arbetsschema i sin undervisning. Nästan varenda en av lärarna uttrycker att de 
inte arbetar i enlighet med sina egna ideal, som oftast är mer praktiskt, och att det beror 
på vissa hinder. De hindren har vi valt att dela in i sex kategorier, rädsla och rutin, tid och 
arbete, resurser, organisation, ekonomi och förväntningar. Den sistnämnda kategorin 
förväntningar visar att lärarna känner förväntningar från samhälle, styrdokument, 
kollegor, rektor, föräldrar och barn om hur de ska bedriva sin undervisning. 
 

6 Diskussion 
 
Trost (2005) skriver att tankarna om validitet och reliabilitet kommer från den 
kvantitativa metoden. Traditionellt har dessa uttryck använts i forskningssammanhang. 
Med validitet i en intervju avses att frågan ska undersöka det den är avsedd att undersöka 
och ett strävande efter att få veta vad den intervjuade menar och hur den uppfattar ord 
eller företeelser. Reliabilitet handlar om att en undersökning är stabil och inte utsatt för 
slumpmässiga inflytelser, den ska vara lika för alla. Idén bygger på mätning och att 
värden anges. Reliabilitet brukar kännetecknas av att en undersökning kan utföras vid två 
tillfällen och ge samma resultat. En kvantitativ intervju kan visa samma resultat fast 
undersökningen sker vid två tillfällen medan det är förändringen som är intressant i den 
kvalitativa intervjun. Förståelsen för hur den intervjuade tänker, känner och beter sig är 
det centrala. Hög reliabilitet innebär en hög standardisering men den kvalitativa intervjun 
förutsätter en låg standardisering. Trost menar därför att det i samband med kvalitativa 
intervjuer blir märkligt att tala om reliabilitet och validitet. Han hävdar att trovärdigheten 
är ett stort problem vid kvalitativa studier. För att intervjuerna ska bli trovärdiga innebär 
det att de som undersöker måste visa eller göra trovärdigt att data är insamlat på ett 
sådant sätt att de är seriösa och relevanta för syftet. För att diskutera detta har termerna 
relevans och trovärdighet använts. 
 
6.1 Relevans och trovärdighet 
 
Studiens syfte var att undersöka vilka möjligheter och hinder det finns för en integrerad 
kunskapssyn. Syftet har uppnåtts då det framkommit att skolan i dag befinner sig långt 
ifrån en integrerad kunskapssyn. Det visade sig genom att lärare känner möjligheter, men 
framförallt hinder för att integrera kunskaperna i undervisningen. Då enbart nio lärare 
intervjuats och underlaget är relativt litet är det inte lämpligt att generalisera utifrån lärare 
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i allmänhet. Det går dock att urskilja likheter och olikheter i resultatet vilket har gjort att 
vi kunnat dra vissa slutsatser utifrån vårt syfte. För att få fler synvinklar i förhållande till 
syftet och öka relevansen och trovärdigheten i studien kunde en triangulering ha utförts. 
Triangulering innebär användandet av flera olika undersökningsmetoder vid forskning, 
vilket ökar validiteten.8 Intervjuer hade i så fall använts för att göra en djupdykning i 
lärares tankar och enkäter för att få en bredd och mer generell bild. Eftersom det är svårt 
att ge allmängiltiga definitioner på teoretisk respektive praktiskt kunskap och en 
integration av dessa, samt på grund av att de kan tolkas på olika sätt hade det varit 
lämpligt att även observera lärarna i deras vardag. Detta för att upptäcka hur lärarna 
arbetar och ställa det i förhållande till denna rapports definitioner. Intervjumetoden har 
dock varit ett bra tillvägagångssätt för att undersöka ett så stort begrepp som kunskapssyn 
och vi bedömer att intervjuerna var rika på relevant material för syftet.  
 
När det gäller trovärdigheten i studien finns en medvetenhet om att eventuella ledande 
frågor under intervjuerna kan ha inverkat på svaren och medfört generaliseringar utifrån 
egna uppfattningar om ämnet. Genom att vi varit två intervjuare som genomfört och 
tolkat intervjuerna har trovärdigheten ökat. Det har ständigt pågått ett samtal kring 
intervjuerna, vilket har minskat risken för olika personliga misstolkningar. Vi har beaktat 
varje del ur flera synvinklar och ifrågasatt vår egen insats. Eftersom det hos oss finns ett 
brinnande intresse för praktisk och teoretisk undervisning i skolan kan det ha påverkat de 
intervjuade genom vår attityd till ämnet där t.ex. tonfall kan framhäva vad vi tycker. 
Enligt Kvale (1997) är detta en viktig aspekt eftersom det också kan påverka 
kategoriseringen av svaren. Dessutom har vissa av våra verksamhetsförlagda utbildningar 
(VFU) utförts hos några av de intervjuade lärarna. De har själva fått uppleva vårt 
förhållningssätt till praktisk och teoretisk undervisning vilket kan ha gjort att de kände en 
press på sig att ”tycka om” integration. Känslan var dock att lärarna verkligen var 
intresserade av att dela med sig av sina erfarenheter och att de berättade nyanserat och 
innehållsrikt. Vissa av de lärare som intervjuades kände sig nervösa över att intervjuerna 
spelades in och hade önskat att de skrivits ner istället. Eftersom intervjun fortgick glömde 
lärarna bort bandspelaren och berättade mer fritt. Under intervjuerna ställdes frågor för 
att förtydliga det sagda, även detta har lett till att trovärdigheten ökat. 
 
Kvale (1997) menar att forskarens person, moraliska integritet och erfarenheter från 
tidigare är avgörande för kvaliteten på studien. Eftersom vi inte genomfört någon studie i 
denna utsträckning förut är det också viktigt att betänka i relation till trovärdigheten. Det 
fanns endast en liten erfarenhet i hur en studie som denna går till. Eftersom det är svårt att 
definiera vad integration egentligen är, har det lett till att intervjuerna fokuserats på att 
behandla teoretisk och praktisk kunskap, istället för att lägga tyngden på just ordet 
integration. Frågor om integration; vad det är för lärarna och vad de ansåg om det, hade 
kunnat ge mer uttömmande och tydliga svar om vilka möjligheter och hinder det finns till 
en integrerad kunskapssyn. Intervjuerna har dock visat vad lärarna anser om integration 
genom, som tidigare nämnts, att de talat om teori och praktik som en helhet eller 
motsatsen, som skilda från varandra. Även när de intervjuade lärarna pratar om praktiskt 
                                                 
8 Pedagogisk uppslagsbok (1996), sökord triangulering. 
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kunskap/arbete är det viktigt att ha i åtanke att de definierar orden på olika sätt. Dessa två 
aspekter har gjort att resultatet tolkats utifrån rapportens och våra egna definitioner. 
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
Resultatet har åskådliggjort att det finns många hinder för en kunskapssyn där teoretisk 
och praktisk kunskap integreras i undervisningen. Dessa hinder går att se ur två 
perspektiv. Det ena är att en integrerad kunskapssyn faktiskt kan kräva mycket resurser 
och att elever som ”springer runt” inte klarar av ett arbetssätt som lärare förknippar med 
integrerat arbete. Det andra är att faktorer som rädsla, förväntningar och brist på 
fortbildning gör att lärarna inte kan hantera nya krav från läroplanerna och genom detta 
inte förmår utveckla sitt arbete. Möjligheter har också framkommit vilket visar sig i 
lärarnas önskan att hitta en gemensam linje på skolan. Dessa olika perspektiv kommer att 
behandlas i resultatdiskussionen. Inledningsvis diskuteras först resultatet vad gäller 
lärarnas kunskapssyn. 

6.2.1 Kunskapssyn 
I intervjuerna med lärarna framkom det att skolan delvis lever kvar i en traditionell 
kunskapssyn. Det som genomgående visade sig i resultatet var att teori är åtskiljd från 
praktik precis som Alexandersson (2001) och Molander (1997) hävdar. Basämnena i 
skolan behandlas främst genom teori. Carlgren och Marton (2002) menar att skolan lever 
kvar i en kunskapssyn om ett bildningsuppdrag istället för ett utbildningsuppdrag. Att 
bilda handlar enligt författarna mer om att ”ta in” kunskaper vilket resulterat i dagens 
”baskunskapstänkande”. De intervjuade lärarna uttryckte att en stor del av 
undervisningen är teoretisk eller består av ”katederundervisning” som vissa kallade det. 
Lärarna i år 1 kände en stor press på sig att barnen skulle lära sig läsa, skriva och räkna, 
vilket ledde till att baskunskaperna blev de viktigaste. En av lärarna i år 1 tryckte på att 
hennes främsta uppgift var att lära barnen läsa och skriva medan förskollärarna kunde 
”ta” de bitarna som hade att göra med rörelse. Resultatet visade även att det fanns en 
skillnad mellan år 1 och år 3 där lärarna i år 3 arbetade mer praktiskt. Det teoretiska 
arbetssättet var speciellt framträdande hos de lärare som arbetade i år 6 eftersom de 
upplevde sina elever stökiga och kände att de behövde en struktur. Detta tolkar vi som att 
lärarna anser att ett praktiskt arbete är svårt att strukturera och integrera i skolans vardag, 
speciellt i år 6. Det är även relevant att ställa sig frågan om eleverna verkligen blir mer 
”stökiga” i år 6 eller om undervisningen inte väcker elevernas intresse längre.  
 
När lärarna ”pratade om kunskap” menade de att det är ett mångsidigt begrepp, men 
resultatet visar att de inte arbetade därefter. Detta genom att de t.ex. pratade om att 
praktiskt arbete är viktigt för att kunskap ska nås men arbetade teoretiskt i böcker och 
med kopierat material. Många lärare nämnde det ”praktiska” som en vikig del av hur 
kunskap nås och elevernas skoldag var inte heller enbart upplagda på ett teoretiskt sätt. 
Barnen fick använda kroppen i t.ex. idrott, bild och musik, då lärarna menade att det var 
mycket viktigt. Det var viktigt, men kanske inte i relation till t.ex. svenska. Det är inte 
konstigt att lärare kanske ser den teoretiska kunskapen som någonting ”bättre” och har 
svårt att förknippa praktik med basämnena, eftersom till och med Lpo94 skiljer det 
intellektuella från de praktiska, sinnliga och estetiska, enligt Molander (1997).  
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En tillbakablick på hur kunskapssynen ser ut i skolan i dag visar att skolutvecklingen går 
mycket långsamt trots att både filosofer, pedagoger och forskare genom tiderna framhållit 
att praktiskt arbete är viktigt för lärandet. Maltén (1981) skriver om Montaige som redan 
under 1500-talet menade att ”kunna utantill” inte är att veta. Även Bacon, Comenius, 
Francke, Pestalozzi, Freinet, Dewey och Piaget tryckte på att barns ska lära sig genom att 
göra olika saker i praktiken. Det är dessutom inte bara pedagogiska rön som säger att 
lärandet ska vara mångsidigt. Hela hjärnan bör enligt Bergström (1995) få stimuli i 
skolan då människan lär i mötet mellan kaos och ordning. Gardner (1996), som talar om 
de olika intelligenserna, menar också att skolan måste tänka på alla olika perspektiv när 
det kommer till lärandet. Hannaford (1997) poängterar att människan lär med hela 
kroppen där olika faktorer som erfarenheter, sinnen, känslor och rörelse, samspelar. 
Kreativitet var, enligt Vygotskij (1995), viktig i skolan. De praktiska perspektiven 
framhålls som synes betydelsefulla, trots det präglas kunskapssynen idag av ett teoretiskt 
tänkande. 

6.2.2 Hinder sett ur två perspektiv 
Det måste vara svårt att förändra en djupt rotad syn på kunskap, speciellt när lärare inte 
verkar få några verktyg för att förändra sitt arbete. Lärarna kände hinder för att arbeta 
som de önskar vilket kan tolkas på två olika sätt.  
 
Det första perspektivet är att ett integrerat lärande kanske kräver allt för mycket resurser 
och material för att det ska kunna bli en verklighet i dagens skola. I alla fall om 
integration ser ut på det sättet som många lärare beskrev. Integration förknippades ofta 
med ämnet bild som var något de kände att de behärskade. På grund av detta blev 
integration en fråga om material och ekonomi. Drama, musik och dans som kan vara 
kostnadsfria alternativ användes inte i lika stor utsträckning. Flera av lärarna uttryckte att 
det inte fanns pengar till att köpa material och att lokalerna inte räckte till. Resultatet 
visade också att lärarna upplevde att elever som var ”stökiga” hade svårt att klara av ett 
arbete som innefattar annat än att sitta vid sin egen arbetsplats. Här kommer även 
organisation och tid in, lärarna upplevde att de inte hade nog med planeringstid för att 
hitta en gemensam linje. Kanske hade lärarna själva lösningen på problemet, många 
uttryckte att de skulle vilja dela upp arbetet och göra det som intresserar dem mest. Att 
alla hade olika ansvarsområden men att de skulle vara sammanfogade till en helhet. 
Resultatet har visat att det finns arbetslag i skolan och att lärarna delar upp olika 
ansvarsområden mellan varandra, t.ex. att en tar svenska och en matematik. Det är, enligt 
oss, en fin tanke att arbeta i arbetslag och att de som har speciella ”kvalitéer” ska kunna 
dra nytta av dem. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det bör fungera som en 
helhet där alla planerar och arbetar tillsammans, har samma röda tråd och integrerar alla 
ämnen med varandra, som Molander (1997) säger ”får en mänsklig kunskap”. Detta för 
att skolan inte ska leva kvar i den ”modesta estetiken” som Thavenius (2002) talar om 
och där hjärna och hand skiljs åt. Thavenius menar även att den modesta estetiken i sig 
kan ha ett värde där den underlättar och stimulerar, men att det saknas en reflektion i den. 
Detta kan vara ett stort problem i skolan och som han menar en orsak till att det är svårt 
att få en skola i utveckling. För att skolan ska utvecklas och ”hela kroppen ska lära” 
måste det finnas en gemensam definition av begrepp och samma riktlinjer, vilket visat sig 
vara en brist i resultatet. Många drömmer om mer ”praktiskt” i skolan, men som resultatet 
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åskådliggjort, samt Thavenius säger, är det även viktigt att veta varför en viss metod 
används och hela tiden reflektera över barnens och ens eget lärande. 
 
Det andra perspektivet av hinder är rädsla, förväntningar och bristen på fortbildning. 
Resultatet har visat att det finns en rädsla att börja med något okänt och nytt trots att det 
finns en lärdom om att det är bra. Detta kan vara en anledning till den tvetydighet kring 
hur lärarna ”talade om kunskap” och hur de verkligen arbetade. Bergström (2001) hävdar 
att anledningen till att den traditionella kunskapssynen lever kvar är att det ofta var oklart 
vad som menades då de nya styrdokumenten kom. Med de nya riktlinjerna om mål att 
sträva mot och mål att uppnå, blev lärarnas situation stressig. Flera av lärarna i denna 
studie pratade om att dagens barn behöver mer struktur. En av lärarna sa sig uppleva att 
det kan bero på splittrade hemförhållanden. Bergström (2001) menar att förklaringar om 
för få resurser och barn med ”störningar” som t.ex. DAMP uppkommer då lärare känner 
en stress för att de inte kan hantera målen. Vi undrar om det verkligen kan vara så att 
”dagens barn” inte klarar av ett integrerat arbete i de stora klasser som finns idag eller om 
det i sin tur beror på att det inte finns klara mål och syften med detta, vilket leder till en 
förvirring och ”ostruktur”. Resultatet i denna studie visar att Lpo94 är för besvärlig att ta 
till sig då många av lärarna uttryckte att den är luddig och svår att förstå. De går med 
andra ord att tolka den efter egen önskan menade en av lärarna. Det är möjligt att fråga 
sig hur lärarna medvetet ska integrera kunskaper i alla dess former om styrdokumenten 
inte tolkas på det viset. Ska det verkligen vara så? Är det för många delar i läroplanen? 
Det går att fråga sig om det inte krävs en definition av integration precis som Andersson 
(1996) poängterar. Författaren anser att ämnesundervisning kan ha fått en dominerande 
ställning eftersom begreppet integration inte definierats. Med en definition går det kanske 
att hjälpa lärarna att förstå vad de ska göra så att de kan skapa en gemensam linje för 
arbetet. När det kommer till rädsla visade det sig att lärarna var rädda för att det skulle bli 
kaos när/om arbetet var för fritt. Lärarna förknippade ofta integrerat och praktiskt arbete 
med något som skulle vara fritt och inte styrt. Det verkade som om de upplevde att det 
var svårt att nå målen och tillgodose alla förväntningar via ett sådant arbetssätt. Detta tror 
vi kan grunda sig i en traditionell syn om att kunskaper ska kunna mätas och jämföras 
mellan elever, vilket är svårt att göra vid praktisk tillämpning. Även Carlgren och Marton 
(2002) poängterade att den ”logiska” kunskapen går att mäta då den är synlig. Lärare 
behöver möjligtvis nya verktyg för hur bedömning av barn och deras kunskaper ska gå 
till. Vi är intresserade av att veta hur de nya individuella utvecklingsplanerna kan vara en 
hjälp i detta, då de i sin tur kan bidra till att förändra lärarnas arbetssätt. 
 
En annan del som tillhör det andra perspektivet av hindren är förväntningar, från t.ex. 
rektorer, föräldrar och läroplaner. Det är rimligt att fråga sig om deras möjlighet att arbeta 
integrerat är trolig då förväntningarna ser så olika ut. Från föräldrarna upplevde lärarna 
förväntningar som ofta bottnade i en traditionell kunskapssyn om att barnen ska arbeta i 
böcker och lära sig vissa fakta, samt att skolan har ett ansvar att barnen ska få en god 
social kompetens. Från barnen fanns det också förväntningar om att arbeta i böcker 
eftersom de, enligt flera lärare, upplevde att det är då de lär sig. Detta kan möjligtvis 
grunda sig i de vuxnas syn på kunskap om att lärande sker genom böcker. Även från 
samhället upplevde lärarna förväntningar om att barnen ska tillägna sig goda 
baskunskaper i t.ex. matematik, att de ska bli socialt kompetenta och kunna söka sin egen 
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kunskap. Med tanke på att lärare har alla dessa mer traditionella förväntningar på sig som 
ska sätta dessa i relation till en läroplan, som har ett förändrat kunskapsbegrepp men 
samtidigt upplevs som luddig och stor, är det inte konstigt om en osäkerhet eller 
motsträvighet att integrera uppkommer. Med den utgångspunkten är det inte heller 
konstigt att lärarna känner en trygghet i att arbeta som de alltid gjort och att de kan vara 
svårt att avvika då de har “så många ögon på sig”. Dessutom upplever lärarna att tiden 
inte finns för att planera arbetet och att det då är lättare att ”luta sig tillbaka” på en grund 
som alltid funnits, t.ex. i böcker som har färdiga mål att uppnå. Under intervjun var det en 
av lärarna som extra tydligt framhöll det perspektivet:  
 

Det känns som att läroboken styr mer och mer. De har jättebra handledningar, de blir 
bättre och bättre. Jag var på en läromedelsvisning och jag höll på att ramla baklänges. 
Så säger den här som visar läromedel att Det här kan ju till och med vaktmästaren 
komma och ha lektion med i ettan. Det är ju så utförligt i lärarhandledningen om hur 
man ska göra. Och då är det någonstans fel. Var kommer vår profession in då? (Elsa) 

 
Flera lärare uttryckte att de upplevde en brist på fortbildningsmöjligheter. Lärarna 
verkade vara osäkra angående hur ett integrerat arbete ska se ut. Det är även möjligt att 
fråga sig om lärarutbildningen idag har en tydlig profil som hjälper framtida lärare att ta 
ställning till skolans kunskapssyn och ger blivande lärare redskap för att bedriva 
skolutveckling9. Kanhända att lärare i allmänhet behöver få mer fortbildning om hur barn 
lär sig, både ur en kroppslig synvinkel, t.ex. hjärnans och kroppens samarbete, samt ur en 
metodisk synvinkel.  

6.2.3 Möjligheter 
Resultatet har visat att möjligheterna som finns handlar om engagerade lärare som vill att 
barnen ska trivas i skolan och ha lust till att lära sig. De vill inte att barnen ska tycka att 
det är tråkigt och önskar hitta en väg för integration. Märkligt nog blev lärarna mycket 
ställda när vi frågade om visioner de har för framtiden och kunde inte berätta mycket om 
det. Kanske känner de att alla krav och förväntningar tynger dem och att de inte själva 
har inverkan över sitt arbete och därför tappar visionerna. Resultatet har visat att skolan 
delvis är på väg in i ett nytt tänkande men att det skulle behövas någon startande faktor, 
en stubin som tänds, och sedan skulle allt vara igång. Lärarna vi mötte uppfattade vi som 
engagerade genom att de pratade om elevernas bästa. De ville så mycket men verkade 
inte riktigt ha ”mod att hoppa” eller redskap för att förvekliga sina drömmar. De behöver 
handledning och stötting för vi är övertygade om att dessa kunniga och duktiga lärare 
som vi mött skulle kunna ta skolan till oanade höjder. Vi ser en skola som är i utveckling, 
det tar tid men vi är på väg. Framförallt ser vi att frågan om skolutveckling måste få ta 
mycket större plats i skolorna, vilket resultatet visade genom att lärarna uttryckte en 
önskan om att utveckla arbetet på skolan. Om lärare själva fick vara med att utveckla och 
forma sitt arbete tror vi att möjligheterna för en integrerad kunskapssyn blir större och 
hindren mindre. Kanske blir det då också dags att säga, Farväl Platon! 
                                                 
9 Thelin (2003) skriver i förordet till Skolutvecklingens många ansikten att skolutveckling handlar om att 
bygga en kunskap om hur barn och ungdomars lär sig, för att sedan genom förändring i lärmiljöerna 
förverkliga det i skolans vardagsarbete.  
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I arbetsmaterialet Resultatförbättring i skolan (Skolverket, 2005) berörs många aspekter 
av det resultatet som framkommit i denna rapport. Det handlar om hur måluppfyllelsen i 
grundskolan ska kunna förbättras. Arbetsmaterialet, som egentligen inte skulle ha blivit 
offentligt, har sin bakgrund i att elevernas kunskaper försämrats och att skillnaderna 
mellan skolor och elever ökar. Bland annat upplever lärare att kursplanernas innehåll är 
otydligt. Det kan då leda till ett ytligt och ofokuserat innehåll i läroböcker. Målen är ett 
problem då de finns flera målnivåer, mål att sträva mot och mål att uppnå, vilket gör att 
det är svårt att förstå vad som egentligen menas med dessa. Det måste vara tydligt vilka 
mål som ska finnas för att undervisningen och grundskolan ska bli framgångsrik. En 
annan viktig aspekt är att skolan ska ta tillvara på kunskaper om framgångsrika vägar att 
nå målen vilket även innefattar förståelsen för att de kan uppnås på olika sätt. Stödet till 
eleverna är för dåligt och kompetensutvecklingen måste bli bättre hos lärare, rektorer och 
annan personal. Det visade sig att det finns många likheter mellan det som står i detta 
arbetsmaterial och med resultatet av i denna studie, det vill säga att lärare finner 
styrdokumenten otydliga och att det i sin tur leder till ett försämrat arbete. 
 
6.3 Egen reflektion 
 
Denna rapport har gett oss en större insikt i hur kunskapssynen ser ut i skolan idag och 
vilka föreställningar lärare har om integrerade kunskaper. Vi har kunnat se att det 
kommer att bli svårt att komma in i skolan med en integrerad kunskapssyn då 
undervisningen fortfarande ser väldigt traditionell ut med mycket teori. Därför ställer vi 
oss frågan om vi verkligen helt kommer att kunna anamma och jobba i enlighet med vårt 
integrerade synsätt. Det kan vara omöjligt att utföra ett integrerat arbete om vi kommer 
till en skola där vi ensam strävar mot det. Lärarna uttryckte att det ”praktiska” tar mycket 
resurser, tid och kräver ett gott samarbete. Vi antar att vi inte klarar att stå kvar vid vår 
kunskapssyn om vi är ensamma om den. Därför ska vi försöka bidra till en diskussion om 
utvecklingen på skolan och kommer att förespråka ett gemensamt arbete med tydliga mål. 
Då tror vi också att det integrerade blir en naturlig del då många lärare utrycker en 
önskan om att jobba på det sättet. Många hinder har framkommit genom denna rapport 
vilket ökat vår förståelse till varför det ser ut som det gör i skolorna idag. Lärare ska 
jobba efter läroplanen som till stor del försöker framhålla ett förändrat kunskapsbegrepp. 
Samtidigt som föräldrar och kollegor, samt hinder vi sätter upp inom oss själva, som t.ex. 
osäkerheten inför att påbörja något nytt, kan hindra ett arbete som utvecklas i enlighet 
med läroplanerna. 
 
Under utförandet av denna rapport har vi fått konfronteras med vår egen kunskapssyn på 
ett djupare plan. Det har funnits många olika begrepp med vilket medfört vi varit tvungna 
att fatta beslut om de definitioner som ska gälla. Det har varit svårt att hitta fullgoda 
benämningar för begrepp som integration då det finns varierande uppfattningar om vad 
det verkligen är. Detta kan ställas i jämförelse med hur lärare ute i skolorna förmodligen 
känner inför dessa typer av begrepp i läroplanerna. På något sätt är det nytt, oklart och 
främmande i skolan trots att integration och ”praktiskt” lärande inte är en ny företeelse i 
allmänhet. Utifrån dessa synvinklar är det svårt att veta hur ett lärande som förespråkas i 
vår bakgrund ska utföras. Kanske har det blivit en vana hos lärare att få kompletta 
paketlösningar med läromedelshandledningar och färdiga böcker som beskriver en hel 
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metod. Det som diskuteras i denna rapport går dock inte enbart att utföra med hjälp av 
detta, det handlar mer om ett förhållningssätt som måste införlivas på skolan. Lärarna 
måste själva diskutera hur barn lär sig och sedan utveckla skolan på ett sätt som är 
förenligt med detta och de mål som ska uppnås. Genom att lärarna beskrivit alla de olika 
krav och förväntningar de möter går det att konstatera att vi som blivande lärare måste bli 
tydliga i att motivera våra arbetsmetoder med förankring i forskning och teorier om 
lärande. För att rektorer, kollegor, föräldrar och barn ska arbeta med oss och inte mot oss 
gäller det att kunna motivera att det behövs integration för att människan ska lära och att 
det inte är något som hotar skolan utan utvecklar den. Vi känner oss nu bättre förberedda 
att komma ut i skolans värld och möta våra blivande kollegor och då även försöka föra en 
diskussion om skolutveckling.  
 
6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det finns oändligt många möjligheter till fortsatt forskning. Ett förslag är att göra en 
djupdykning i hur lärare tolkar begreppet integration utifrån läroplanerna. Det skulle vara 
intressant att se om detta kunde vara ett av problemen till att skolan särskiljer 
kunskaperna. En annan forskning som skulle vara mycket aktuell är att undersöka vad 
som skulle kunna ”sätta igång” skolutvecklingen och vad som krävs från politiker, 
kommuner, rektorer och lärare för att utvecklingen ska gå snabbare. Det skulle även vara 
intressant att undersöka om ett integrerat arbetssätt är något som passar alla elever eller 
om det favoriserar en viss typ av människor. 
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Kunskapssyn

Metoder 

Förväntningar Drömmar/ 
visioner 

Kunskap 

- Arbetssätt 

- Kunskapsbegreppet 
- Barns lärande 
- Prioriteringar 

- Samhället 
- Styrdokument 
- Föräldrar 
- Kollegor 
- Rektorn 
- Barn 

- Möjligheter 
- Hinder 
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Frågor till tankekarta  
 
Metoder: 

• Hur arbetar du? 
• Vad är att arbeta praktiskt/teoretiskt för dig? 
• Hur stor del av tiden, som du har till förfogande med barnen, arbetar ni praktiskt 

respektive teoretiskt? 
• Arbetar du med ett ämne i taget eller blandar/integrerar du ämnen med varandra? 
• Vad använder du för material? 
• På vilket sätt använder du böcker? 

 
Kunskap: 

• Vad är kunskap för dig? 
• Hur tror du att barn lär sig? 
• Vad är det viktigaste för dig i din undervisning? 
• Vad tror du att det går att lära sig genom Musik/Bild/Drama/Slöjd/Dans? 

 
Förväntningar: 

• Känner du att du har redskap för att arbeta som du önskar? 
• Vilken typ av kunskap tror du samhället idag efterfrågar? 
• Vad vill föräldrarna att barnen ska lära sig? Hur ska detta gå till? 
• Känner du att läroplanens kunskapssyn (krav, mål) är något som du verkligen kan 

anamma och jobba efter? 
• Hur tror du barnen värderar olika kunskaper? 

 
 
Drömmar/visioner: 

• Arbetar du som du önskar? Om inte hur skulle du vilja arbeta och varför är det 
inte möjligt? 
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Intervjumanual 
 
1) Presentation 
Berätta innan intervjun startar om vilka ni är, utbildning samt vad studien kommer att 
handla om och vilka som ska ingå i den.  
2) Information om bandspelare 
Informera efter presentationen om bandspelaren och hur den fungerar, samt att endast 
intervjuarna kommer att lyssna på bandet och att en utskrift av intervjun kommer göras. 
3) Informerat samtycke 
Fråga om ett samtycke till intervjun, vilket innebär att den intervjuade blivit informerad 
om att studien är konfidentiell och vad den går ut på. 
4) Upplägget av intervjun 
Berätta om hur upplägget kommer att se ut; att den intervjuade kommer att få presentera 
sig och berätta vilken utbildning den har, samt att intervjun sker kring en tankekarta. 
Informera om att intervjun slutligen kommer att sammanfattas och att den intervjuade kan 
tillägga eller ändra något den sagt i slutet. 
5) Förklaring av tankekarta 
Tankekartans olika delar förklaras. Förklarar även att den ena ska leda intervjun och att 
den andres uppgift bara är att lyssna och se till att alla delar berörs. 
6) Presentation av den intervjuade 
Den intervjuade får berätta lite om sin bakgrund, yrkeserfarenhet, utbildning och 
nuvarande anställning.  
7) Intervju 
Intervjun påbörjas utifrån valfri del på tankekartan och följdfrågor ställs. 
8) Genomgång av tankekarta 
Tankekartan gås igenom för att se att alla delar berörts och den intervjuade tillfrågas om 
denne vill berätta något mer, eller förtydliga något, eller ändra något. Eventuella frågor 
som intervjuarna är osäkra på ställs till den intervjuade.  
9) Tack 
Tacka den intervjuade för att den ställt upp och fråga om denne är anträffbar vid 
eventuella frågor. Berätta även att den intervjuade kan ringa om det finns några frågor.  
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