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Sammanfattning 

Denna uppsats har genom en experimentell studie undersökt om två olika sorters under-

visningsmetoder ger olika effekt på elevers lärande. De två teorier/undervisningsmetoder som 

har jämförts är behaviorismen och konstruktivismen. Två slumpmässigt utvalda grupper har 

utsatts för två olika interventioner (de två undervisningsmetoderna) och sedan har de olika 

effekterna på lärandet utvärderats med hjälp av ett mätinstrument utformat som ett kunskaps-

prov innehållande två olika frågetyper. Det insamlade materialet har sedan analyserats 

kvantitativt.  

 

De resultat som denna studie presenterar visar inte på några statistiskt signifikanta skillnader 

mellan de två grupperna gällande lärande. Båda grupper presterar likvärdiga resultat på 

frågetyp A såväl som på frågetyp B.  

 

Resultaten har diskuterats i relation till befintlig litteratur och tydligast koppling har gjorts till 

de studier som förespråkar ett förhållningssätt som influeras av de båda olika undervisnings-

metoderna. De didaktiska implikationerna blir enligt denna studie att man som lärare ska 

variera sitt arbetssätt samt vara öppen för att elever lär på olika sätt. 

 

Denna studie gör inga anspråk på att generalisera resultaten då urvalet bestod av en tillgänglig 

grupp.  
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Abstract 

This essay has with an experimental study examined whether two different teaching methods 

cause different effects on students’ learning. The two theories that this essay focuses on are 

behaviourism and constructivism. Two random groups were presented two different inter-

ventions (the two teaching methods) and after that the different effects on learning were 

measured by an instrument designed as a test of knowledge consisting of two different types 

of questions. The gathered material was then analyzed in a quantitative manner. 

 

The results that are presented in this study show no statistically significant differences 

between the two groups concerning learning. Both groups show similar results when it comes 

to question type A as well as question type B. 

 

The results in this study have been discussed in relation to earlier research and especially 

studies that indicate that a teaching method that influences from behaviourism as well as 

constructivism have much to gain. The didactical implications discussed in this essay say that 

a teacher should use several teaching methods and respect the fact that students do not learn in 

similar ways.  

 

The results in this study do not claim generalizability because of the nature of the sample, 

consisting of an available group. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Då man som lärare ständigt utvärderar sin undervisning, medvetet eller omedvetet, ställer man 

sig kanske frågan vad man kunde ha gjort bättre. Genom att göra dessa reflektioner till en 

vana kan man med stöd i tidigare forskning och kunskap om pedagogiska/d idaktiska teorier 

utveckla sin undervisning. De pedagogiska teorierna är många och forskning har gjorts på 

området om styrkor och svagheter. Denna studie kommer på så sätt att fylla en praxisrelevant 

funktion genom att med hjälp av en experimentell studie göra en kvantitativ jämförelse 

mellan ett behavioristiskt förhållningssätt och ett konstruktivistiskt förhållningssätt utifrån 

studiens förutsättningar. Dessa två teorier har valts då det finns befintlig forskning som 

indikerar att dessa två förhållningssätt är vanligt förekommande i den svenska skolan. Ett 

behavioristiskt förhållningssätt definieras ofta som traditionell undervisning medan ett 

konstruktivistiskt förhållningssätt fokuserar på elevens förmåga att konstruera sin egen 

kunskap. 

 

Även i media är det för tillfället ett hett debatterat ämne hur lärare ska agera i klassrummen. I 

en debattartikel på DN.se1 skriver skolminister Jan Björklund att lärarna måste ta plats bakom 

skolans kateder igen och åter igen börja leda och undervisa då det den svenska skolans 

sjunkande resultat enligt honom beror på mindre lärarledd undervisning. En nyligen 

publicerad artikel på DN.se2 hänvisar till ett antal forskare som genom studier har visat att 

katederundervisning försämrar elevers resultat. Dessutom bör skolan enligt en intervjuperson 

i artikeln inte basera sina metoder på populärforskning och politiska åsikter inom området 

utan på vetenskaplig forskning. Ur lärares perspektiv är det enligt artikeln ”Lärare: Resurs-

brist sänkte resultaten” ur Lärarnas tidning (nr. 10, 2011) resursbrist inom skolan som är den 

främsta orsaken till sjunkande resultat men mindre lärarledd undervisning placerar sig som 

orsak nummer två på 23 procent (s. 6). 

 

I Hur och när lär sig elever? En kritiskt kommenterad sammanfattning av kognitiva teorier 

kring elevers inlärning (1992) problematiserar författaren Gerd B. Arfwedson att det under 

                                                                 
1
 www.dn.se URL: http://www.dn.se/debatt/dags-for-lararen-att-ater-ta-plats-i-skolans-kateder. Tillgänglig: 

2011-03-14. 
2
 www.dn.se URL: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/sa-vill-hjarnforskarna-andra-skolan. Tillgänglig 2011-

05-17.  
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lång tid har varit vanligt bland yrkesverksamma lärare att betrakta pedagogisk forskning och 

olika teorier med viss skepsis då den har upplevts som väldigt yvig och inte alltid underlättat 

undervisningen (s. 12). I Undervisningens teorier och praktiker (1998) skriver Gerd B. 

Arfwedson att teori och praktik inom undervisning hänger samman genom att praktiken är 

teorins forskningsobjekt men författaren ifrågasätter om det finns en teori som kan innefatta 

hela den komplexa undervisningssituationen och hävdar med stöd i tidigare forskning att ett 

praktiskt och eklektiskt förhållningssätt kan vara nog så passande (s. 130f.). Detta 

resonemang visar på att det kan vara viktigt för verksamma lärare att hålla sig uppdaterade om 

aktuell forskning och ständigt utvärdera på vilka grunder man bygger sin undervisning på 

oavsett om man tillämpar endast ett synsätt eller om man influeras av ett flertal.  

 

1.2 Problemområde, syfte och hypoteser 

1.2.1 Problemområde 

Det problemområde som kommer att belysas i denna studie rör två valda undervisnings-

metoder/förhållningssätt och vilka resultat de ger på elevernas lärande. Problemområdet har 

identifierats med utgångspunkt i rådande debatt såväl som befintlig forskning på området. 

1.2.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom en experimentell metod undersöka på vilket sätt två 

olika undervisningsmetoder/teorier påverkar elevers inlärning. Det uppnådda lärandet 

kommer att mätas genom ett kunskapsprov och kommer att analyseras kvantitativt genom en 

kombination av ett t-test som testar studiens hypoteser och redovisning av beskrivande 

statistik. 

 

Den beroende variabel som undersöks i denna uppsats är elevers lärande (Y) och de två 

oberoende variablerna som ska förklara effekterna på lärandet är behaviorism (X1) och 

konstruktivism (X2).  

 

1.2.3 Hypoteser 

Med utgångspunkt i befintlig teori och forskning formuleras följande hypoteser: 

 Elever som lär enligt det konstruktivistiska synsättet på lärande utvecklar en högre 

förmåga att producera informell kunskap än elever som lär enligt det behavioristiska 

synsättet där fokus ligger på att kunna reproducera färdig materiell/formell kunskap.  
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 Lärande i enlighet med det konstruktivistiska synsättet leder till bättre förutsättningar 

att klara av frågetyp B och lärande enligt det behavioristiska synsättet leder till bättre 

förutsättningar att klara av frågetyp A.3 

 

Enligt boken Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion (2002) av Christer 

Stensmo bör man dessutom i ett noggrant utfört experiment formulera en nollhypotes. Det 

innebär en hypotes som säger att det antagna sambandet inte gäller. Sedan blir syftet med 

experimentet att fastslå vilken av dessa hypoteser som är den som får stöd av studiens resultat 

(s. 46). Nollhypotesen i denna studie ser ut som följer: 

 Elevers lärande påverkas inte av vilken undervisningsmetod som används och det 

finns ingen signifikant skillnad mellan de två grupperna.  

 

1.3 Disposition 

Det finns en relativt stor mängd forskning gjord som rör olika sorters undervisningsmetoder 

såväl som jämförande studier. I denna uppsats kommer det inte vara möjligt att beröra all 

befintlig forskning inom området utan ett urval har gjorts för att försöka återge aktuell 

forskning som är relevant för studien och dess förutsättningar. Således kommer litteratur-

genomgången att beröra såväl övergripande litteratur (såsom studentlitteratur) såväl som 

avhandlingar och vetenskapliga artiklar som rör ämnet. Anledningen till att även övergripande 

litteratur kommer att beröras är att det är den sortens litteratur som kan förse uppsatsen med 

en bra teoretisk bas rörande de pedagogiska teorier som står i fokus för denna studie. Av-

handlingar och vetenskapliga artiklar kommer att visa på vilka resultat som liknande studier 

har visat på.  

 

Inledningsvis kommer teoriavsnittet att belysa synen på lärande med utgångspunkt i 

behaviorism och konstruktivism rent allmänt med utgångspunkt i den svenska skolan för att 

sedan fokusera specifikt på behaviorism, konstruktivism, jämförande studier samt avslutas 

med olika teorier om hur man kan se på kunskap. 

 

                                                                 
3
 Frågetyp A syftar till att mäta materiell/formell kunskap och frågetyp B syftar till att mäta informell kunskap. 
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2. Teori 

I ”A comprehensive understanding of human learning” av Knud Illeris ur Contemporary 

theories of learning (2009) av Knud Illeris (red.) har han valt att problematisera och definiera 

begreppet lärande och presenterar följande citat: ”/…/ any process that in living organisms 

leads to permanent capacity change and which is not solely due to biological maturation or 

ageing” (s. 7). Anledningen till denna väldigt vida definition är enligt honom att lärande inte 

kan ses som en enda process utan består av ett flertal omfattande och komplicerade processer 

(s. 7). Illeris (2009) identifierar två skilda processer som äger rum i samband med lärande och 

de är dels den externa interaktion som sker mellan den lärande och dess omgivning såväl som 

den interna process som äger rum inuti den lärande och att båda dessa processer ska vara aktiv 

i samband med lärandet för att det ska optimeras (s. 8f.).  

 

I Didaktik för lärare – En bok om lärares yrke i teori och praktik (2002) av Gerd B. 

Arfwedson och Gerhard Arfwedson förklarar författarna att forskningen under de senaste 

årtiondena delvis har övergivit behaviorismen till förmån för den kognitiva forskningen. 

Vidare förklarar författarna att denna ändrade syn på barns inlärning har medfört att ord och 

uttryck såsom inlärning/lära in och lära ut har fått ge plats för begreppet lärande som innebär 

att individen på ett aktivt sätt inhämtar kunskap och konstruerar sitt eget lärande, konstrukt-

ivism (s. 23). Samma bedömning görs i Lärandets objekt – vad elever förväntas lära sig, vad 

görs möjligt för dem att lära och vad de faktiskt lär sig under lektionerna (2009) av Anna 

Wernberg där hon med stöd i tidigare forskning förklarar att det under senare tid har 

fokuserats mer på elevernas eget lärande snarare än lärarnas undervisning (s. 16). Även 

Arfwedson (1992) påpekar att även om behaviorismen hade ett stort inflytande på 

undervisning under ett fyrtiotal år är det idag den kognitiva synen på lärande som dominerar 

(s. 13). Arfwedson och Arfwedson (2002) förklarar att det behavioristiska synsättet i stora 

drag innebär att man utgår från att individens inlärning kan påverkas av externa faktorer och 

detta synsätt påverkade skolan och lärarutbildningen ända fram till början av 1970-talet där 

man enligt författarna kan se ett paradigmskifte år 1974 och att det var då som det 

konstruktivistiska synsättet etablerades inom skolan (s. 24). Även om konstruktivismen är den 

teori som enligt befintlig litteratur är den som dominerar i skolan idag kan man i artikeln 

”Behaviorismens återkomst” ur Pedagogiska magasinet (nr. 2 2011) av Tomas Englund och 

Ingemar Engström läsa att författarna anser att det behavioristiska synsättet är på väg att åter 

igen få fotfäste i den svenska skolan (s. 14).  
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I Lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv (2000) förklarar författaren Roger Säljö, i 

likhet med Arfwedson och Arfwedson (se ovan), att det under en längre tid var det 

behavioristiska synsättet som dominerade synen på lärande men att detta synsätt under 1950- 

och 1960-talen fick ge plats för den kognitiva synen på lärande som kan ses som 

behaviorismens motsats rent filosofiskt (s. 49).  

 

I Lärarkompetens (2001) ger författaren Arne Maltén exempel på hur lärarens roll har 

förändrats i takt med att ett nytt förhållningssätt har introducerats i skolan och hänvisar till en 

studie utförd av Elbaz där tre dimensioner av en lärares yrkeskunskap identifieras. De är: 

kunskapsinnehåll, kunskapsorientering och kunskapsstruktur. Under samtliga dimensioner 

presenteras underrubriker och under dimensionen kunskapsinnehåll är en underrubrik 

undervisning. Denna underrubrik definieras som ”/…/kunskap om hur man lär ut något till 

eleverna eller rättare sagt hur man hjälper dem att lära in /…/” (s. 21ff.).  

 

Arfwedson och Arfwedson (2002) poängterar dock, med hänvisning till exempelvis Herwig 

Blankertz, att undervisningsmetoden inte alltid innebär att resultatet blir det ena eller det 

andra. ”Samma mål kan nås på olika vägar, samma undervisningshandling kan leda till olika, 

kanske t.o.m. motsatta mål” (s. 79).  

 

Maltén (2001) ger exempel på moderna kunskapsideal och nämner positivism, 

hermeneutik/fenomenologi och kritisk teori som exempel. Den positivistiskt skolade läraren 

studerar gärna verkligheten och tar fram regler och lagar genom induktiv metod och går från 

det konkreta till det abstrakta. Det som författaren identifierar som nackdelar med det 

positivistiska synsättet är att kunskapen tenderar att fokusera på kvantitet snarare än kvalitet 

och att det finns risk för att enbart innehåll som går att mäta eller konstruera skrivningsfrågor 

på berörs. Detta i sin tur leder till vad författaren kallar ”faktaträngsel” (s. 112). En 

hermeneutiskt skolad lärare in sin tur fokuserar på de emotionella och sociala aspekterna och 

betonar samspelet mellan helheten och dess delar som leder till ”/…/ en hel människa efter 

holistisk modell” (s. 112). Om man som lärare arbetar efter den kritiska teorin uppmuntras 

eleverna till frigörelse, medvetenhet och ansvarstagande och undervisningen är deltagarstyrd 

(s.112).  
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2.1 Behaviorism – eller lärarledd undervisning 

I Ledarstilar i klassrummet (2000) förklarar författaren Christer Stensmo att man kan 

identifiera sex olika sorters ledarstilar bland lärare och att den ledarstil som har sina rötter i 

det behavioristiska synsättet representeras av B.F. Skinner och Sonia Burnard (s. 16f. och 20). 

Det sätt som denna inriktning ser på kunskap baseras på att man ser på lärande som en sorts 

beteendemodifikation (s. 20). Till viss del handlar denna beteendemodifikation om att man 

som lärare vill kontrollera hur mycket tid en elev lägger på en uppgift och att eleven faktiskt 

arbetar med den uppgift som den ska arbeta med. Genom det som enligt Stensmo kallas 

förstärkning, utsläckning och bestraffning påverkas eleven till att enbart ägna sig åt den 

uppgift som gäller och inget annat och syftar således till att komma till rätta med oönskat 

beteende som kan påverka lärandet (s. 27f.).  

 

Säljö (2000) ger en något mer utförlig förklaring till hur det behavioristiska synsättet yttrade 

sig i skolans värld och förklarar att läromedel och olika sorters inlärningshjälpmedel 

konstruerades som innebar att eleven fick omedelbar förstärkning på ett beteende eller en 

handling. Som exempel nämner författaren att eleven kunde få läsa en kortare text som 

fungerar som stimulus för att sedan avge ett svar som respons. Om svaret var det rätta 

utdelades omedelbart en förstärkning. Metoden med förstärkning kallas enligt Säljö för 

operant betingning. I de fall en förstärkning görs för en respons leder det till att beteendet 

uppmuntras och i de fall det inte utgår någon förstärkning kan beteendet så småningom 

upphöra. Vidare förklarar Säljö att kunskapen sågs som en extern företeelse formad som 

enheter som sedan byggdes på andra enheter, från delar till en helhet och sågs som något 

kvantitativt (s.52). Dessutom sågs den lärande som passiv i den mån att den enda uppgiften 

var att ta emot färdig information och att sedan kunna reproducera denna kunskap och detta 

kan ses som en slags överföringspedagogik (s. 125). Noel Entwistle presenterar genom ”Olika 

perspektiv på inlärning” ur Hur vi lär (1996) av Ference Marton (red.), Dai Hounsell (red.) 

och Noel Entwistle (red.) kritik som har riktats mot det behavioristiska synsättet genom 

lärande enbart ses som inhämtande av information genom ”programmerad inlärning” (s. 18).  

 

Arfwedson (1998) presenterar också viss kritik som har formats gentemot lärarledd helklass-

undervisning och ser framförallt svårigheterna med att individanpassa undervisningen som 

problematisk. Enligt författaren finns det studier som visar på att läraren vid planering av 

lektioner anpassar det stoff som ska förmedlas efter den grupp elever som dominerar i 

klassrummet och att elever på nivån över eller under denna grupp missgynnas. Enligt 



7 

 

Arfwedson är det vanligast att svenska lärare anpassar sin undervisning efter den grupp som 

befinner sig strax ovanför den svagaste gruppen (s. 138).  

 

I Läsa och skriva fast man inte kan (2003) förklarar författarna Ulla Föhrer och Eva 

Magnusson att det finns elevgrupper som har missgynnats av att den lärarledda under-

visningen har fått mindre plats i skolan. Då elever med läs- och skrivsvårigheter under lärar-

ledd undervisning tidigare har haft möjlighet att lyssna till lärarens föreläsningar och på så 

sätt kunnat tillgodogöra sig informationen har dessa möjligheter minskat i takt med att ett 

individuellt ”forskande” arbetssätt i stor utsträckning har anammats (s. 175).  

 

Englund och Engström (2011) presenterar i sin artikel tecken som tyder på att behaviorismen 

som tanke är på väg att inom vissa områden återinföras i den svenska skolan och riktar kritik 

mot detta. Det som författarna anser vara problematiskt med detta är att behaviorismen enligt 

dem bygger på beteendemodifikation då det i skolan i stället borde fokuseras på respekt och 

relationer. En annan kritik som författarna framför är att behaviorismen reducerar eleven till 

ett objekt som ska utsättas för inlärning. Författarna är dessutom skeptiska till återinförandet 

av tekniker som bestraffning och förstärkning (s. 16f.).  

 

I Lärande och metod – lärstilsanpassad undervisning jämfört med traditionell undervisning i 

svensk grammatik (2004) har Lena Boström försökt definiera vad som hon menar med 

traditionell undervisning då hon i sin avhandling har gjort en jämförande studie mellan 

lärstilsanpassad undervisning och traditionell undervisning. Enligt henne var det svårt att hitta 

en entydig definition vilket medför att tolkningsutrymmet är stort. Dock finns det tendenser 

som visar på att med traditionell undervisning åsyftas i stor utsträckning ett kollektivt lärande. 

Dock hänvisar hon till Svedberg som definierar traditionell undervisning som att kunskap 

förmedlas snarare än eftersöks (s. 20). I en tabell där Boström ger en översikt över vad som är 

typiskt för den traditionella synen på undervisning nämns följande som exempel: 

 Lärarcentrerad 

 Kollektiva instruktioner 

 Läraren undervisar 

 Läraren korrigerar och pekar ut fel 

 Fokus på innehåll 

 Kunskapen kontrolleras genom skrivningar 
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 Läroboken och läraren är primära källor till kunskap 

Fritt efter Boström (2004:22) 

 

I Lärares och elevers interaktion i klassrummet: Betydelsen av kön, ålder, ämne och 

klasstorlek samt lärares uppfattningar om interaktionen (2003) hänvisar författaren Charlotta 

Einarsson till en undersökning gjord av Tobin och Garnett som fann att könsmässiga 

skillnader i klassrumsinteraktionen varierar beroende på typen av undervisning. Vid lärarledd 

helklassundervisning tilltalades pojkar och flickor i likvärdig utsträckning i de fall enklare 

uppgifter diskuterades medan vid de tillfällen då mer komplicerade uppgifter diskuterades 

involverades pojkar i större utsträckning än flickor (s.24). Vidare redovisar Einarsson (2003) 

resultat från etnografisk studie utförd av Karlsson att pojkar i högre utsträckning är delaktiga i 

interaktionen i lärarledd undervisning och framförallt gäller detta när innehållet har fakta-

orienterad karaktär med typiska fråga-svar mönster (s.25).Einarsson (2003) presenterar även 

studier gjorda av Tobin och Gallagher samt studier gjorda av Younger, Warrington och 

Williams som visar att lärarnas egna uppfattningar av hur eleverna blir bemötta under 

lektionerna inte helt stämmer överens med de resultat som framkom vid olika observationer. 

Oavsett lärarens eget förhållningssätt visade studierna att pojkar i allmänhet var inblandade i 

fler kontakter med läraren än vad flickorna var. Denna ökade mängd interaktion syntes på 

flera olika plan i undervisningen såsom tillsägelser, antal frågor riktade till pojkar samt att 

pojkar besvarade fler frågor som ställdes inför helklass men där tillsägelser dominerade (s. 

31).  

 

I Lärande genom möten (2004) förklarar Eva Svärdemo Åberg i sin forskningsöversikt att 

majoriteten av den forskning som finns gällande interaktionen i ett klassrum berör lärarens 

roll ”/…”under den officiella lektionen” (s. 18). Resultaten i denna forskning visar att det är 

läraren som innehar två tredjedelar av talutrymmet. Dessutom visar resultaten att inter-

aktionen präglades av ett särskilt mönster som innebär att läraren ställer frågor som eleverna 

svarar på och att frågorna ofta har endast ett svar som är att betrakta som korrekt genom att 

läraren värderar svaret och ger respons (s.18f.). Samma tendenser presenteras i Ledarskap i 

klassrummet (1997) av Christer Stensmo där olika sorters gruppindelningar inom den svenska 

skolan berörs. Enligt Stensmo presenterade Skolverket en undersökning 1993 som indikerade 

att 85 procent av eleverna dagligen deltar i lektioner där läraren fungerar som undervisare 
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Stensmo (1997; 2000) presenterar vad som är typiskt för en lärare som har ett uppgifts-

orienterat förhållningssätt till lärande och sammanfattar delar av det som nedan: 

 

 Uppgiftsorienterad stil 

Planering Läraren sätter agendan, uttolkar själv läro- och 
kursplaner och fattar beslut baserade på egen 
expertkunskap. Läraren planerar med hela 

klassen i fokus.  

Kontroll  Läraren är ansvarig och har ledarskapet; 
beslutar om ordning i klassrummet och ser till 

att elevernas klassrumsbeteende är 
ändamålsenligt. 

Motivation Yttre motivation: eleverna förväntas behöva 
”morötter” och ”piskor” för att vara aktiva. 

Läraren sätter mål, motiverar och bedömer 
elevernas prestationer. 

/…/    Stensmo, 1997:209; Stensmo, 2000:12f. 

 

2.2 Konstruktivism – eller lärarhandledd undervisning 

I Pedagogiska frågeställningar (1997) förklarar Arne Maltén att ett passivt synsätt på 

inlärning hämmar eleven och att en aktiv inlärning istället är mer effektivt (s. 99). I relation 

till detta synsätt förklarar Säljö (2000) att ur ett konstruktivistiskt-sociokulturellt perspektiv 

ser man inte kunskap som enheter, och något som man har lärt sig genom att ta del av 

befintlig kunskap som redan finns i böcker. Detta är inte kunskap i sig. Kunskap är hur man 

använder sig av denna information i sin vardag och i sina handlingar och hur man kan relatera 

denna information till olika problem man kan ställas inför (s. 125). Stensmo (1997) ser 

diskussionen som ett alternativt undervisningssätt i stället för den traditionella helklass-

undervisningen och identifierar vinster såsom att högre kognitiva mål kan nås, stimulera 

elevdeltagande och ge en djupare förståelse (s. 143f.).  

 

Två framstående personer som på olika sätt kan förknippas med det konstruktivistiska 

(kognitivism) synsättet är Jean Piaget och Lev Vygotskij och Maltén (2001) beskriver på 

vilka sätt deras tankar skiljer sig åt. Piaget ansåg att barnets utveckling bestod av ett antal 

åldersbundna stadier samt att hela livet är en adaptionsprocess där kunskap erhålls genom ett 

aktivt sökande. Vygotskij i sin tur innefattar även han olika stadier då man är olika mottaglig 

för ny kunskap och där motivationen kommer från den socio-kulturella omgivningen. Som 

exempel kan då skolan ses som en instans som har denna möjlighet att utveckla och 

socialisera (s. 177). Även Säljö (2000) nämner Vygotskij och Piaget som två namn värda att 
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nämna i samband med det kognitiva/konstruktivistiska synsättet. Enligt författaren var det 

fokus på människans intellekt som var viktig i Piagets forskning som ämnade visa på hur 

människan skapar kunskap i sitt samspel med omgivningen (s. 49). Ett enkelt sätt att definiera 

skillnaden mellan Piagets syn på konstruktivismen gentemot den som Vygotskij represent-

erade är enligt Säljö (2000) att Piaget står för den individualistiska konstruktivismen medan 

Vygotskij står för en mer social och kollektiv syn på konstruktivism (s. 68) dessutom påpekar 

Arfwedson (1992) att en viktig skillnad dem emellan var synen på språkets betydelse (s. 27).  

Däremot förklarar Arfwedson (1992) att det även finns många likheter mellan Piaget och 

Vygotskij och nämner ”[b]etydelsen av konkret handling i förbindelse med problemlösning 

för utveckling av abstrakt tänkande /…/” (s. 25).  

 

I Den tidlösa pedagogiken (2003) av Tomas Kroksmark (red.) beskrivs Vygotskijs syn på 

lärande mer detaljerat. Som nämnts ovan representerar Vygotskij den kollektiva synen på 

konstruktivism och enligt hans teori finns skillnaden mellan det individen kan åstadkomma på 

egen hand samt i samarbete med andra i den proximala zonen. Inledningsvis sker utveckling-

en med hjälp av ”den Andre” som är en person med högre kapacitet än barnet själv som sedan 

leder till att barnet utvecklar en egen förmåga för att lösa problem. Genom detta samspel 

mellan en person med högre kapacitet än den lärande i fråga överförs olika sorters förmågor 

(s. 450f.).  

 

Säljö (2000) förklarar att lärande inte är något som kan betraktas som homogent eller 

endimensionellt utan är något som till stor del beror på de kulturella omständigheterna i vilka 

något ska läras in. I vårt moderna samhälle baseras också en stor del av inlärningen på att man 

ska kunna skapa mening och kunskap utifrån olika texter men att det i sin tur ställer höga krav 

på den faktiska läskunnigheten och att man behärskar den hermeneutiska tolkningsförmågan 

(s. 13ff.). Den syn på lärande som Säljö (2000) i första hand förespråkar är det sociokulturella 

perspektivet som innebär att man intresserar sig för hur individer och grupper tillägnar sig 

kunskap och att fokus ligger på samspelet mellan individ och kollektiv. Han förklarar att alla 

människor föds med i stort sett samma förutsättningar och att dessa förutsättningar har sett 

likadana ut under väldigt lång tid men att den intellektuella utveckling som sker i stället kan 

härledas till de redskap vi använder (s. 18f.) och att vi har ”/…/skapat en kultur som inne-

håller hjälpmedel som gör att vår förmåga att hantera omvärlden är väsentligt annorlunda den 

som våra förfäder hade/…/” (s. 19).  Utifrån det sociokulturella perspektivet förklarar Säljö 

(2000) att det är språket och kommunikationen som står i centrum och eleven lär genom att 
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kommunicera om vad som händer och kan på så sätt även ta del av hur andra människor 

upplever sin omgivning. Dock förklarar Säljö att det innebär att man lär sig lära och tänka 

inom en viss kultur och ett visst samhälle (s. 67).  

 

Även i Klassrummets mikrovärld (1999) av Jonas Aspelin diskuterar författaren sin egen 

ståndpunkt i relation till de tankar som han redovisar från Jonas Frykman om att det på senare 

tid har varit tydligt i svenska styrdokument inom skolan att utbildningen ska individualiseras 

och att en oönskad effekt av detta kan vara att skolans omsorgsfunktion får för stor roll. Dock 

poängterar Aspelin att detta förhållningssätt inte tvunget måste medföra att läraren möter sina 

elever på ett personligt plan på tu man hand utan kan lika gärna ske ”/…/ i en offentlig 

klassrumssituation såväl som i mindre grupper av varierande storlek” (s. 226f.). Vidare anser 

Aspelin att många lärare av idag ser sig som handledare och föreläsare snarare än som 

undervisare och att deras roll är att stödja eleverna och ge dem råd rörande inlärning och att 

eleverna ska söka sin kunskap på egen hand med stöd av läraren (s. 225).  

 

Svärdemo Åberg (2004) hänvisar till forskning utförd av Palinscar, Brown och Campione där 

de utvecklade och utvärderade ett arbetssätt som de kallade för reciprok undervisning. Denna 

typ av undervisning innebär att elever arbetar i grupper med att bearbeta olika texter och där 

läraren fungerar som en handledare som uppmuntrar eleverna att diskutera och resonera om 

texterna på ett fritt sätt. Enligt forskningens resultat ledde detta till att eleverna utvecklade ett 

”/…/ självständigt och förståelsekontrollerat arbetssätt” där de i hög utsträckning också 

hjälpte varandra (s. 20).  

 

Stensmo (1997; 2000) har presenterat vad som är typiskt för en lärare som har ett 

elevorienterat förhållningssätt till lärande och sammanfattar delar av det som nedan: 

 

 Elevorienterad stil 

Planering Eleverna sätter sin egen agenda, uttolkar med 
lärarens hjälp läro- och kursplaner och fattar 

beslut utifrån egna behov och intressen. 
Läraren planerar med den enskilda eleven i 

fokus.  

Kontroll Ordning i klassrummet är en fråga om den 
enskilda elevens självkontroll; eleverna 
förväntas ta ansvar för att deras eget 

klassrumsbeteende är ändamålsenligt.  

Motivation Inre motivation: Eleverna förväntas vara 
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nyfikna och aktiva av egen kraft. Eleverna 

sätter egna mål och bedömer egna prestationer.  

/…/    Stensmo, 1997:209; Stensmo, 2000;12f.   

 

Einarsson (2003) hänvisar även till en etnografisk studie gjord av Karlsson där det visar sig 

att könsmässiga skillnader minskar i klassrummet i de fall där läraren fungerar som en hand-

ledare för elevernas självständiga inlärning (s.25).  

 

2.2.1 Lärstilar 

Boström (2004) har gjort en jämförelse mellan, det som hon kallar för, lärstilsanpassad 

undervisning, och traditionell undervisning inom svensk grammatik. När hon definierar vilka 

de olika lärstilarna är utgår hon från en modell skapad av Dunn och Dunn där de påvisar 21 

olika lärstilar. Relevansen med dessa lärstilar är enligt Boström att man som lärare bör förstå 

hur olika elever fungerar för att optimera inlärningen. De områden eller stimuli som 

identifieras gällande lärstilar är: miljö, känslor, sociala faktorer, fysiska faktorer och 

psykologiska faktorer (s. 17). Vidare tas i detta perspektiv hänsyn till fyra olika sinnen som 

är: det visuella, det auditiva, det taktila och det kinestetiska (s. 19).  

 

Även Stensmo (1997) berör begreppet lärstilar och förklarar att det handlar om hur olika 

elever lär på bästa sätt och nämner blanda andra auditiva, visuella och kinestetiska lärstilar. 

Den vanligaste lärstilen bland barn och ungdomar är den kinestetiska lärstilen som innebär att 

man lär bäst genom att deltaga (s. 183).  

 

2.3 Jämförande studier 

I tidigare avsnitt har Boströms (2004) forskning berörts där hon visar på att det kan finnas 

indikationer om att traditionell undervisning är sämre än lärstilsanpassad när det gäller 

undervisning i svensk grammatik (s. 207). Boströms studie är till största del kvantitativ och 

således baserad på ett positivistiskt synsätt och data är insamlad via en kvasiexperimentell 

studie (s. 89f.). Boström fann i sin studie att en traditionell undervisning i grammatik ger 

sämre resultat än om undervisningen anpassas mer efter elevernas egenskaper och 

förutsättningar. En lärstilsanpassad undervisning leder dessutom till en positivare inställning 

hos eleverna (s. 207).  
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I ”Att göra skillnad”, ur Pedagogiska magasinet (nr. 2 2011), av Mikael Alexandersson ger 

han exempel från forskning sammanställd av John Hattie där syftet är att presentera vad som 

bidrar till elevers lyckade eller misslyckade resultat i skolan. En faktor som kan påverka 

elevers resultat kallas enligt Alexandersson för direct instruction och är något som kan 

jämställas med vad han kallar aktivt lärarskap och innebär att läraren är den som leder 

undervisningen. Resultaten pekar på att stora mängder eget arbete för eleverna sänker 

resultaten medan lärarledd undervisning höjer resultaten (s. 30). Alexandersson framför dock 

viss kritik mot denna studie då det inte fullt ut är möjligt att generalisera resultaten och 

applicera dem på svenska förhållanden och att studiens utformning som en metaanalys ibland 

kan leda till en arbiträr tolkning och framställning (s. 32).  

 

I Real konstruktivism – ett försök till syntes av två dominerande perspektiv på lärande (2002) 

av Stefan Sellbjer identifierar författaren två typer av undervisning som han väljer att 

definiera som traditionell respektive förnyande (passim.). Den traditionella synen på under-

visning väljer han att knyta an till det behavioristiska synsättet (s. 54). Det förnyande sättet på 

undervisning anser han ha likheter med det konstruktivistiska synsättet som innebär att 

kunskap skapas av individen genom samtal och kommunikation med fokus på praxis (s. 67). 

Sellbjer (2002) förklarar att det finns tydliga problem med att se undervisningen på antingen 

det ena eller på det andra sättet då risken finns att vissa element går förlorade. Om det är 

traditionell undervisning som tillämpas i störst utsträckning hamnar elevens egna kon-

struktioner i bakgrunden och i de fall förnyande undervisning används i störst utsträckning 

erkänns inte den vetenskapliga kunskapen fullt ut (s. 197f.).  

 

För att utröna lärares syn på undervisning har Sellbjer (2002) genom ett hermeneutiskt 

förhållningssätt samlat in empiriskt material genom frågeformulär samt uppföljande intervjuer 

(s. 120ff.). Författarens syn på dessa två olika undervisningsteorier resulterar i en tredje teori 

som han väljer att kalla för ett realt konstruktivistiskt synsätt som i stora drag innebär en 

blandning av de två traditionella synsätten (s. 23). Som stöd för sitt påstående hänvisar han till 

forskning av Marton och Booth som i sin tur hävdar att det inte är möjligt för elever att fullt ut 

skapa sin egen kunskap då det finns en stor mängd färdiga antaganden (s. 103).  
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Även Åse Hansson har i ”Instructional responsibility in mathematics education: modelling 

classroom teaching using Swedish data”4 (2010) kommit fram till en modell som samman-

binder traditionell lärarledd undervisning med undervisning som syftar till att eleverna 

generar sin egen kunskap (s.171). Författaren identifierar tre olika dimensioner som bör 

samverka för att optimerar elevers lärande och de kan sammanfattas som följer: 

 1) /…/ teachers taking the responsibility for offering students valid conditions 
 for constructing their own knowledge /…” 
 2) /…/ responsibility for initiating students’ processes of knowledge  

 construction /…/ 
 3) /…/ the presence of specific mathematics content in the mathematic 

 classroom /…/ 
    Fritt efter Hansson, 2010:186. 

 

Vidare hävdar Hansson (2010) att dessa dimensioner inte är givna inom den svenska skolan 

där självstyrande och individuella arbetssätt dominerar (s. 186).  

 

I artikeln ”Teaching Students with Learning Disabilities: Constructivism or Behaviorism?” av 

Marcee M. Steele, publicerad i Current issues in education (v. 8 nr. 10, 2005)5, förklarar 

författaren att undervisningsmetoder för barn med inlärningssvårigheter enligt henne är ett 

diskuterat ämne. Enligt författaren är det vanligt bland teoretiker att förespråka att enbart ett 

förhållningssätt tillämpas men hon finner i sin studie att det som är lämpligast är att blanda de 

olika perspektiven (passim.).  

 

I Undervisningssätt, lärande och socialisation (2009) har författaren Eva Lundqvist som syfte 

att utforska hur lärares undervisningssätt påverkar elevernas lärande. Som teoretisk utgångs-

punkt har hon valt det sociokulturella perspektivet (s. 37). Det empiriska material som hon 

presenterar består av fallstudier som dokumenterats med hjälp av videoinspelningar samt 

fältanteckningar (s. 50). Som utgångspunkt för studien har Lundqvist (2009) hänvisat till en 

studie utförd av Säljö och Bergqvist som visade på att elever mycket väl kan konstruera sin 

egen kunskap och upptäcka fenomen på egen hand men ett problem är att de då inte alltid 

förstår vad det är som de upptäcker. I sådana fall är det viktigt att det finns en lärare till-

gänglig som med sina kunskaper kan handleda eleverna vidare (s. 27). Enligt Lundqvist gör 

lärarna detta genom att använda sig av olika sorters riktningsvisare som hjälper eleverna att 

                                                                 
4
 www.springerlink.com URL: 

http://www.springerlink.com.ezproxy.bib.hh.se/content/510320326n14121j/fu lltext.pdf. Tillgänglig: 2011-02-

10.  
5
 http://cie.asu.edu  URL: http://cie.asu.edu/volume8/number10/index.html. Tillgänglig: 2011-05-19. 
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förstå vad som är värt att uppmärksamma (s. 59). Den problematik som författaren identifierar 

med detta undervisningssätt är att det kräver en hög grad av individualisering som måste utgå 

från eleven, situationen och syftet (s. 70).  

 

I en kvalitativ studie med variationsteoretisk utgångspunkt visar Wernberg (2009) på att det i 

de learning studies som fungerade som underlag för hennes empiriska material att i de fall 

läraren var styrande i sin undervisning var det möjligt att leda eleverna till de rätta svaren men 

detta hindrade eleverna från att tänka kritiskt om lärandeobjektet och ”/…/led[d]e till att 

eleverna löste uppgiften [snarare] än utvecklade förståelsen av lärande objektet” (s. 195). I de 

fall läraren hade ett annat förhållningssätt under lektionen och istället uppmuntrade elevernas 

eget tänkande och uppmuntrade korrekta såväl som felaktiga antaganden för att kunna leda in 

lärandet gentemot en förståelse av lärandeobjektet ökade förståelsen (s.195).  

 

I artikeln ”Can teacher instructions be improved to enhance task completion by primary 

schoolchildren?”6 (2010) av Christopher Boyle och Fraser Lauchlan förklarar författarna att 

lärarledda instruktioner är en komplicerad och viktig del av den dagliga interaktionen mellan 

lärare och elever men att kontakten mellan lärare och elever minskas då rådande trend inom 

undervisningsområdet mer och mer riktar in sig på elevers eget lärande (s. 70). Boyle och 

Lauchlan fann i sin experimentella studie att den grupp elever som fick ta del av lärarens 

muntliga instruerande såväl som skriftliga instruktioner presterade betydligt bättre än den 

grupp elever som enbart fick läsa sig till instruktionerna (passim.).  

 

I artikeln “Improved Learning in a Large-Enrollment Physics Class” av Louis Deslauries, 

Ellen Schelew och Carl Wieman, publicerad i Science Magazine (13, Maj 2011)7, redovisas 

resultat från en experimentell studie som har jämfört två olika undervisningsmetoder i två 

olika grupper. Deras resultat baseras på ett stort material bestående av sammanlagt 538 

försöksdeltagare. Interventionerna bestod av att den ena gruppen fick deltaga i en traditionell 

lärarledd föreläsning som hölls av en erfaren föreläsare. Den andra gruppen leddes av två 

yngre instruktörer där lektionen gick ut på att studenterna arbetade i par med att lösa ett antal 

frågor. Båda grupperna fick efter respektive intervention samma mätinstrument och resultaten 

                                                                 
6
 www.onlinelibrary.wiley.com. URL: http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.bib.hh.se/doi/10.1111/j.1467-

9604.2010.01447.x/abstract. Tillgänglig: 2011-05-17.  
7
 www.sciencemag.org. URL: http://www.sciencemag.org/content/332/6031/862.abstract?sid=ccdc0dc1-c4b1-

4508-86c9-017a5529fab8. Tillgänglig: 2011-05-19.  
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visade på att den grupp som hade arbetat i par med problemlösning presterade klart bättre än 

den grupp som hade deltagit på den traditionella föreläsningen (passim.).  

 

2.4 Olika sätt att se på kunskap 

Maltén (2001) hänvisar till den taxonomi som Bloom har tagit fram och som omfattar sex 

olika nivåer av lärande och som bygger på varandra gällande olika sorters kunskap. Denna 

taxonomi kan liknas vid en trappa och ser ut som följer, uppräknat från botten till toppen: 

Faktakunskaper – ”Att lära in minneskunskaper om enskilda fakta, årtal, 
namn, lärobokskunskap m.m.” 

Förståelse – ”Att med egna ord formulera sina kunskaper och dra konse-
kvenserna därav.” 

Tillämpning – ”Att använda generella principer och abstrakta begrepp i helt nya 
situationer.” 
Analys – ”Att dra ut väsentligheter ur ett textmaterial, skilja mellan fakta och 

antaganden, skilja mellan relevant och irrelevant material.” 
Syntes – ”Att med utgångspunkt i fakta och en analys av dessa kunna göra en 

egen sammanställning av den kunskap man vaskat fram.” 
Värdering – ”Att kritiskt kunna granska ett problemområde utifrån gällande 
kunskapsteori, allmänt regelsystem eller egna värderingar.” 

   Ur Maltén (2001:50f.) 
 

Arfwedson och Arfwedson (2002) redovisar två olika kunskapstyper där de kallar den första 

för ”know what”. Det som symboliserar denna typ av kunskap är att den är kvantifierbar och 

innehåller vissa ”prefabricerade strukturer”. Denna kunskap kan av vissa kallas för ”bas-

kunskap” eller ”allmänbildande” och förmedlas till elever av exempelvis lärare och har så 

gjorts under flera generationer och är djupt rotad i samhället som skolkunskap. Undervisning 

som baseras på denna kunskapssyn brukar enligt författarna kallas för materiell och innebär 

att man ser på kunskap som något som är överförbart (s. 61f.). Arfwedson (1992) kallar även 

denna typ av kunskap för formell och förklarar att denna kunskapstyp ofta benämns som 

instructed knowledge (s. 55). Vidare förklarar även Säljö (2000) att det behavioristiska syn-

sättet, och förespråkare såsom den ryske fysiologen och psykologen Ivan Pavlov och den 

amerikanske psykologen B.F. Skinner, har en materiell syn på verkligheten och ställer krav på 

observerbarhet och objektivitet (s. 50f.).  

 

Enligt Arfwedson och Arfwedson (2002) har det materiella/formella synsättet på undervisning 

ofta lett till att eleverna har setts som passiva i själva inlärningen. Men författarna förklarar 

också många elever och före detta elever ändå kan intyga att de har lärt sig mycket genom att 

lyssna på lärare som förmedlar kunskap genom vad de kallar förmedlingspedagogik. Vidare 
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förklarar de att det i den svenska skolan rent fysiskt är mest lämpat för denna sorts under-

visning med tanke på utformningen av klassrummen i allmänhet (s. 66).  

 

Det materiella/formella synsättet som Arfwedson och Arfwedson (2002) presenterar innebär 

enligt författarna att eleverna förväntas att lära in det stoff som presenteras för att sedan återge 

det så korrekt som möjligt och högre korrekthet ger då högre betyg. Vidare förklarar för-

fattarna att om man har detta synsätt på undervisning ser man eleven som ett objekt eller en 

tom burk som ska fyllas med kunskap. Den engelske filosofen John Locke hade detta synsätt 

på barns inlärning och såg dem som tomma tavlor (s. 64).  

 

I kontrast till den första kunskapstyp som Arfwedson och Arfwedson (2002) berör har 

författarna även definierat en typ som de kallar för kunskapstyp två eller ”know what, know 

why”. Enligt författarna har denna syn på kunskap förespråkats av exempelvis Comenius, 

Rousseau, Fröbel och Pestalozzi. Vidare hävdar författarna att de läroplaner som har existerat 

under de senaste årtiondena i Sverige har inspirerats av denna syn på kunskap. Det som 

kännetecknar denna typ av kunskap är enligt författarna att den lärande själv är aktiv och 

söker sin egen kunskap i stället för att enbart behandla den kunskap som redan finns. Denna 

kunskapssyn stämmer i stor del överens med det konstruktivistiska sättet att se på inlärning 

(s.61f.) med förespråkare såsom Vygotskij, Piaget och Dewey (passim.). Undervisning som 

baseras på denna syn på kunskap brukar enligt Arfwedson och Arfwedson (2002) och 

Arfwedson (1992) kallas för informell och innebär att det inte är innehållet i sig som är det 

mest intressanta utan det som står i fokus är dess ”/…/färdighetsskapande och 

personlighetsdanande förmåga” (s. 62; s. 56)).  

 

Arfwedson och Arfwedson (2002) förklarar att genom att tillämpa det informella synsättet på 

inlärning är det den lärande som står i centrum och innehållet får stå åt sidan. Om man i den 

materiella undervisningen ska reproducera kunskap ska man i den formella undervisningen 

producera. Att producera ställer i sin tur krav på en hög elevaktivitet (s. 66f.).  
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3. Metod 

3.1 Design och datainsamlingsmetod 

Som utgångspunkt för utformandet av själva metoden har boken Research methods in 

education (2007) av Louis Cohen, Lawrence Manion och Keith Morrison använts. Metoden 

som har använts i denna uppsats är experimentell till sin natur och Cohen, Manion och 

Morrison (2007) redogör för att det finns tre olika slags experiment att använda. Den första 

typen kallar de kontrollerade experiment (se på svenska) som äger rum i ett laboratorium och 

som ofta ses som det klassiskt sanna experimentet. Den andra typen av experiment kallar de 

för fältexperiment eller kvasiexperiment (se på svenska) som innebär att experimentet sker i 

en naturlig miljö men där forskaren isolerar, kontrollerar och manipulerar olika variabler. Den 

sista typen av experiment kallar de för naturliga experiment (se på svenska) som innebär att 

miljön för experimentet inte tillåter att olika variabler kontrolleras eller isoleras (s. 274).  

 

Cohen, Manion och Morrison (2007) listar ett antal faktorer som ett experiment ska uppfylla 

för att vara ”sant” och de är som följer (se på svenska): en eller flera kontrollgrupper, en eller 

flera experimentgrupper, slumpvis tilldelning till kontroll- eller experimentgrupp, förtester av 

grupperna för att säkerställa paritet, eftertester för att utröna effekterna av de beroende 

variablerna, en eller flera interventioner i experimentgrupperna, isolering, kontroll och 

manipulation av de oberoende variablerna samt slutligen obefintlig kontaminering mellan 

kontroll- och experimentgrupper (s. 275). Vidare förklarar författarna att i de fall ett 

experiment inte kan uppfylla samtliga ovan nämnda krav är det i stället att betrakta som ett 

kvasiexperiment, en variant av ett experiment (s. 275). Yttre variabler som kan vara oönskade 

vid kvasiexeperiment kan exempelvis vara (se på svenska): deltagarfaktorer, faktorer som 

påverkar interventionerna samt situationsfaktorer (s. 276). Samtliga dessa faktorer kan leda 

till att resultaten inte beror på den oberoende variabeln som önskats undersökas men att 

kvasiexperiment i sin tur har den fördelen att det faktiskt äger rum i en naturlig miljö (s. 276).  

 

Den faktiska designen av experimentet i denna uppsats är kvasiexperimentell till sin natur då 

det äger rum i elevernas naturliga miljö. Cohen, Manion och Morrison (2007) listar ett antal 

olika tänkbara designer av experiment och den design som har valts till denna uppsats kallar 

de för ”the post-test two experimental groups design” (s. 275). Denna typ av experiment 

innebär enligt författarna att två grupper väljs ut slumpmässigt och där grupp ett utsätts för en 

sorts intervention och grupp två utsätts för en andra sorts intervention och dessa inter-
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ventioner utvärderas enbart genom eftertester (s. 278). Dock förklarar författarna att denna typ 

av experiment ibland ifrågasätts då ett förtest saknas (s. 283).  

 

Cohen, Manion och Morrison (2007) förklarar vidare att experimentella studier utförs efter en 

viss ordning och de kan förklaras som följer (se på svenska). Det första steg som tas är att 

man som forskare ska identifiera ett problem så precist som möjligt och avgöra huruvida 

problemet är mätbart med hjälp av en experimentell metod samt att formulera en hypotes. 

Dessutom ska ett antal variabler identifieras samt att variablerna ska vara mätbara, exempelvis 

genom olika operationaliseringar. Vidare är det viktigt att utforma testet på ett tillfred-

ställande sätt där man försöker att säkerställa validiteten. Att utföra ett pilottest är också 

viktigt för att kunna upptäcka olika fallgropar som man annars kan råka ut för. Urvalet för 

studien bör också tas i beaktande för att kunna avgöra vilka generaliseringsanspråk som kan 

göras. Slutligen är det också viktigt att som forskare följa de regler som gäller vid 

experimentella studier (s. 285ff.).  

 

Även Runa Patel och Bo Davidson berör experimentella studier i sin bok Forsknings-

metodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en undersökning (2003). 

Författarna förklarar att det som är gemensamt för alla typer av experiment är att man som 

forskare försöker att kontrollera alla olika faktorer som kan tänkas påverka den eller de 

oberoende variablerna och den beroende variabeln och de faktorer som är viktigast att 

kontrollera är individerna i experimentet samt situationen som rör experimentet (s. 55). 

Vidare förklarar författarna att det lämpligaste sättet att kontrollera individfaktorerna är att 

göra ett slumpmässigt urval av deltagare samt att man kontrollerar situationen lämpligast 

genom att utföra experimentet i ett laboratorium men att det ibland är nödvändigt att utföra 

experiment i verkligheten och att det då definieras som ett fältexperiment. Vid ett fält-

experiment bör man dock försöka sträva efter att situationerna ändå påminner om varandra i 

stå stor utsträckning som är möjlig (s.55f.).  

 

3.1.1 Mätinstrument 

Det mätinstrument (se bilaga) som har använts har konstruerats som ett kunskapsprov och har 

utgått från två typer av frågor. Den ena typen av frågor (frågetyp A, nio stycken med en 

maximal poäng på 9) har varit sådana som visar på huruvida försökspersonerna har tagit del 

av den materiella/formella kunskap som har förmedlats via föreläsning, stencilmaterial eller 

egenhändigt producerat material. Med andra ord visar denna frågetyp på om de klarar av att 



20 

 

reproducera färdig kunskap som har förmedlats till dem. Ett korrekt svar på denna frågetyp 

tilldelas ett poäng. Den andra typen av frågor (frågetyp B, nio stycken med en maximal poäng 

på 27) är sådana som kräver av försökspersonerna att de reflekterar, problematiserar och 

exemplifierar med hjälp av de kunskaper som de besitter. Med andra ord ska denna frågetyp 

visa om försökspersonerna klarar av att producera kunskap.  Denna typ av frågor, som mäter 

informell kunskap, är svåra att kvantifiera genom att säga att de är rätt eller fel men de 

kommer i stället att värderas utifrån fastställda kriterier i tre steg och sedan ges poäng på en 

skala mellan ett och tre. Kriterierna ser ut som följer: 

 1. Svaret visar på förmåga att knyta an historiskt med fokus på fakta. 

 2. Svaret visar på förmåga att reflektera över kunskaper om historia och på olika  

 sätt knyta an till det egna livet. 

 3. Svaret visar på förmåga att, med utgångspunkt i de egna kunskaperna,  

 reflektera över och jämföra olika aspekter av språkets historia och sätta dem i  

 relation till egna erfarenheter och tankar såväl som moderna språkliga  

 företeelser.  

 

Att frågor kan se ut på flera olika sätt och så ofta gör belyses av Sten-Olof Ullström i ”Frågor 

om litteratur – om uppgiftskulturen i gymnasieskolan” ur Läsa bör man…? - den skönlitterära 

texten i skola och lärarutbildning (2009) av Lena Kåreland (red.). Ullström har jämfört olika 

läroböcker inom skolämnet svenska och presenterar en uppgiftskultur med utgångspunkt i 

definitioner framtagna av Staffan Thorsson som identifierar tre vanligt förekommande 

frågetyper och de är: 

 1. Innehållsfrågor 

 2. Omdöme om texten 

 3. Identifikation 

   (s. 123) 

Problemet med denna uppgiftskultur är att man alltför ofta enbart fokuserar på ytlig inlärning 

och där omvärlden och elevens egen värld sällan berörs (s. 123f.) och enligt Ullström är det så 

att kontrollfrågor dominerar i läroböcker (s. 129).  

 

Även Lars Owe Dahlgren problematiserar konstruktionen av frågor i ”Inlärningens utfall” ur 

Hur vi lär (1996) av Ference Marton (red.), Dai Hounsell (red.) och Noel Entwistle (red.). 

Han påpekar att mätning av kunskap har varit ett aktuellt ämne under väldigt lång tid. Enligt 

Dahlgren är det ofta så att lärare konstruerar provfrågor som de gör på grund av praktiska 
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skäl. En dold orsak som enligt Dahlgren kan ligga till grund för utformandet av är en dold syn 

på kunskap inom skolan där kunskap ses som kvantitativ och reproducerande och att det i de 

flesta fall endast efterfrågas ett korrekt svar (s. 38).  

 

3.1.2 Procedur 

Experimentet som har ägt rum i denna studie kan illustreras som nedan. Grupp ett är den 

grupp som har utsatts för den intervention som har baserats på det behavioristiska synsättet 

där kunskap förmedlas. Grupp två är den grupp som har utsatts för den intervention som 

baseras på det konstruktivistiska synsättet där kunskap konstrueras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. 

 

3.2 Analysverktyg 

Det kvantitativa materialet har matats in i dataprogrammet SPSS med stöd av SPSS – En 

introduktion till basmodulen (1999) av Åke Aronsson. Det test av data som har använts kallas 

för t-test och Aronsson förklarar att denna typ av test används för att ”/…/testa skillnader i 

medelvärden hos slumpmässigt dragna urval” (s. 205). Alphanivån placerades på den typiska 

nivån 0,05 (Cohen, Manion och Morrison, 2007:519). Det specifika t-test som gjordes gick ut 

på att beräkna medelvärdesdifferensen mellan två oberoende urval och utfördes i enlighet med 

Aronsson (1999:207ff.). Syftet med detta test är att förkasta eller bekräfta nollhypotesen 

genom en hypotesprövning och har följt de fyra steg som Cohen, Manion och Morrison 

(2007) redovisar. Steg ett är att utforma en nollhypotes. Steg två går ut på att bestämma 

signifikansnivån (alpha-nivån) som i denna studie sattes till 0,05. Steg tre innebär att datan 

matas in i valt dataprogram och i steg fyra kan man bekräfta eller förkasta nollhypotesen 

(s.519f.).  

 

Grupp ett Grupp två 

Mätinstrument bestående av 

två frågetyper – A och B 
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Aronsson (1999) förklarar att man inledningsvis bedömer signifikansen i Levene’s test som 

prövar varianshomogeniteten. Enligt nollhypotesen finns det ingen varians mellan de två 

grupperna men om den observerade signifikansen är högre än den givna signifikansnivån 

(alpha-nivån) kan nollhypotesen inte förkastas. Är den observerade signifikansen lägre än 

signifikansnivån finns det möjlighet att nollhypotesen kan förkastas.  Vid avläsning av t-testet 

ska sedan denna ske i raden för antagna lika varianser om signifikansen är högre än 

signifikansnivån och i raden för antagna olika varianser om signifikansen är lägre än 

signifikansnivån. I kolumnen ”Sig. (2-tailed)” kan den observerade signifikansen för t-testet 

utläsas och är värdet högre än den givna signifikansnivån (alpha-nivån) på 0,05 kan inte 

nollhypotesen förkastas och det finns inga signifikanta skillnader mellan de två grupperna (s. 

211).  

 

I övrigt har de kvantitativa resultaten analyserats utifrån de poäng som försökspersonerna till-

delats på sina test och presenteras enligt uppmätt medelvärde, medianvärde samt lägsta och 

högsta uppmätta resultat. Även Johansson och Svedner (2001) förklarar att det är av yttersta 

vikt att presentera all data då det gör det möjligt för läsaren att bilda sig en egen uppfattning 

samt att man som författare undviker att påverka läsaren i alltför stor utsträckning (s. 71). I 

Publication manual of the American Psycological Association (2001) av The American 

Psycological Association (se på svenska) förklaras det att det är viktigt att samtlig data 

redovisas tillräckligt samt att all data presenteras oavsett om datan stödjer hypotesen eller inte 

(s. 20).  Vidare förklarar även Cohen, Manion och Morrison (2007) (se på svenska) att i de 

fall ett speciellt dataprogram används för redogörandet av resultatet är det i övrigt relevant att 

redovisa typvärde, medelvärde, medianvärde, högsta och lägsta resultat med mera och detta 

kallas för beskrivande statistik (s. 504f.). Stapeldiagram har valts som visuell illustration i 

enlighet med Cohen, Manion och Morrison (2007) som förklarar att denna typ av diagram är 

tydligast när kategorisk data ska presenteras (s. 507). 

 

3.3 Operationaliseringar 

När man översätter ett teoretiskt begrepp eller en teori till att passa en undersökning gör man 

en operationalisering (Patel och Davidsson, 2003:52) och det innebär att man gör en egenskap 

mätbar (Anniqa Lagergren, föreläsning vid Högskolan i Halmstad, 2011-02-23).  
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De två teoretiska synsätt på undervisning som har valts för undersökningen i denna uppsats är 

som tidigare nämnts behaviorismen samt konstruktivismen. Se avsnitt 2 för teoretiska 

definitioner och förklaringar. 

 

Det behavioristiska synsättet har operationaliserats med utgångspunkt i befintlig litteratur (se 

avsnitt 2) på så sätt att kunskap förmedlas via traditionell undervisning där läraren är sändare 

och eleven är mottagare av kunskap. Synen på kunskap vid tillämpandet av denna utgångs-

punkt ses som formell/materiell där kunskap enbart ska reproduceras. Då denna intervention 

genomfördes hölls en föreläsning. Jag som forskare var delaktig i detta experiment då jag 

iklädde mig lärarrollen och ansvarade för undervisningen. Samtidigt som fakta förmedlades 

muntligt gjordes även anteckningar på tavlan. Ett medvetet val som gjordes vid utformningen 

av denna intervention var att inte leda in försökspersonerna i ett beteende som de inte har i 

vanliga fall. Lektionen introducerades och försökspersonerna fick veta att en föreläsning 

skulle hållas och sedan var det upp till eleverna att bete sig som vanligt, det vill säga att de 

själva fick ta ställning till om de ville anteckna och i så fall på vilket sätt de ville anteckna.  

 

Det konstruktivistiska synsättet har operationaliserats med utgångspunkt i befintlig litteratur 

(se avsnitt 2) genom att eleven ses som den som ska konstruera sin egen kunskap med hjälp 

av läraren, böcker, internet, samtal m.m. Synen på kunskap vid tillämpandet av denna 

utgångspunkt ses som informell där kunskap ska produceras. Då denna intervention genom-

fördes arbetade eleverna i grupper om två eller tre där de på egen hand tog sin an ett färdigt 

stencilmaterial samt hade tillgång till datorer. Eleverna uppmanades att diskutera ämnet 

utifrån detta material och reflektera och problematisera. Lärarrollen under denna lektion var 

av handledande karaktär där syftet var att uppmuntra eleverna till att skapa sin egen kunskap.  

 

3.4 Stoff 

Experimentet i denna studie utfördes under lektioner i svenska på gymnasiet. Det stoff som 

valdes gick ut på att eleverna skulle få/skapa kunskap om det svenska språkets historia. Detta 

område valdes medvetet då det är ett mycket brett område som kan leda till formell/materiell 

kunskap såväl som informell kunskap. Då stoffet som valts är knutet till ett visst ämne innebär 

det att resultaten inte är överförbara på andra ämnen. 

 

Stoffet valdes delvis i samarbete med ordinarie lärare i klassen då det bedömdes att försöks-

personerna inom detta område hade likvärdig förförståelse på en mycket grundläggande nivå. 
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3.5 Avgränsningar och definitioner 

När det gäller definitionerna på de olika kunskapstyperna kommer de att kallas för 

formell/materiell kunskap och informell kunskap i likhet med de definitioner som Arfwedson 

och Arfwedson (2002:66f.) presenterar (se avsnitt 2).  

 

Einarsson (2003) hänvisar till ett flertal studier, svenska såväl som utländska, som visar på att 

klasstorleken kan ha betydelse för elevernas prestationer som i stora drag indikerade att 

elevernas prestationer minskar i takt med att klasstorleken blir större. Dock förklarar 

författaren att kritik har riktats mot flera av dessa studier som har gällt metodologiska brister 

(s. 39ff.). Däremot presenterar Einarsson (2003) resultat från ett projekt som kallades STAR-

projektet som genom ett material som inhämtats under fyra år och där resultaten visade att 

elever i små grupper var ”signifikant” bättre. Dessutom fanns det ingen skillnad mellan pojkar 

och flickor i resultaten utan såväl flickor som pojkar gynnades av mindre klasstorlekar. De 

elever som gynnades av att gå i mindre klasser var de som tillhörde någon minoritetsgrupp 

eller gick på en innerstadsskola (s.41f.).  

 

Denna studie kommer inte att väga in klassens storlek vid analys av resultaten.  

3.6 Forskningsetik 

I Examensarbetet i lärarutbildningen – undersökningsmetoder och språklig utformning 

(2001) av Bo Johansson och Per Olov Svedner berörs vikten av att man som forskare 

tillämpar ett etiskt förhållningssätt och att arbetet ”/…/måste bygga på respekt för de 

människor som deltar” (s. 23). Som utgångspunkt för det informationsbrev (se bilaga) som 

delades ut till försökspersonerna användes Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor
8
. Följande paragrafer bedömdes som särskilt relevanta i denna studie även om 

bedömningen att det inte förelåg någon etisk problematik gjordes: 

Information 

16 § Forskningspersonen skall informeras om 

- den övergripande planen för forskningen, 

- syftet med forskningen, 

- de metoder som kommer att användas, 

- de följder och risker som forskningen kan medföra, 

- vem som är forskningshuvudman, 

                                                                 
8
 SFS, Svensk författningssamling. www.riksdagen.se URL: 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2003:460. Tillgänglig 2011-03-31.  
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- att deltagande i forskningen är frivilligt, och 

- forskningspersonens rätt att när som helst avbryta sin medverkan. 

Om forskningspersonen inte har fyllt 18 år gäller vad som sägs i 18 §. 

Samtycke 

17 § Forskning får utföras bara om forskningspersonen har samtyckt till den forskning som avser 

henne eller honom. Ett samtycke gäller bara om forskningspersonen dessförinnan har fått 

information om forskningen enligt 16 §. Samtycket skall vara frivilligt, uttryckligt och preciserat 

till viss forskning. Samtycket skall dokumenteras. 

Om forskningspersonen inte har fyllt 18 år gäller vad som sägs i 18 §. 

Forskningspersoner under 18 år 

18 § Om forskningspersonen har fyllt 15 år men inte 18 år och inser vad forskningen innebär för 

hans eller hennes del, skall han eller hon själv informeras om och samtycka till forskningen på det 

sätt som anges i 16 och 17 §§. 
9
 

Utöver det som nämns ovan fick försökspersonerna dessutom information om att de hade rätt 

att ställa frågor rörande undersökningen och att de skulle besvaras sanningsenligt samt att 

deras anonymitet kommer att garanteras (Johansson och Svedner, 2001:23f.). Samtycket in-

hämtades genom att försökspersonerna informerades om att de samtycker till medverkan 

genom att lämna in det kunskapsprov som utfördes. Detta ansågs vara en lämplig metod då de 

utförde testerna anonymt och kunde således inte samtycka genom namnteckning.  

 

Innan kontakt togs med de tilltänkta försökspersonerna i fråga inhämtades inledningsvis 

samtycke från ansvarig lärare samt från ansvarig rektor. Både lärare och rektor informerades 

om studien och fick ta del av planen för studiens utförande samt av det informationsbrev som 

sedan delades ut till eleverna.  

 

3.7 Urval 

Urvalet till denna studie är vad Patel och Davidsson (2003) kallar för en ”tillgänglig grupp” 

och som innebär att gruppen i sig inte utgör varken ett fall eller ett stickprov ur en population. 

I och med detta påpekar författarna att vid användandet av detta urval är det inte möjligt att 

påstå att resultaten gäller för några andra grupper än de undersökta. Däremot innebär det inte 

att man som forskare inte kan bedöma och argumentera för hur pass generaliserbara resultaten 

                                                                 
9
 SFS, Svensk författningssamling. www.riksdagen.se URL: 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2003:460. Tillgänglig 2011-03-31. 
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kan vara (s. 57). Detta sätt att använda resultaten behandlas även i boken Forskningens grund-

regler – samhällsforskarens handbok i tio punkter (2004) av Martyn Denscombe och han 

kallar begreppet för överförbarhet. Detta innebär att ”[d]et är den föreställningsmässiga 

tillämpningen av fynd på andra situationer” men används oftast på kvalitativa data (s. 183).  

 

Som nämnts är urvalet baserat på en tillgänglig grupp som sedan har delats in i två mindre 

grupper. Dessa indelningar gjordes genom lottning och resulterade således i en slumpmässig 

indelning. Även vilken grupp som skulle utsättas för vilken intervention avgjordes genom 

lottning.  

 

Försökspersonerna gick i årskurs ett på ett studieförberedande gymnasieprogram på en 

kommunal skola i Götaland vid studiens genomförande. 

 

3.7.1 Grupp ett 

Grupp ett består av sammanlagt tolv försökspersoner varav fem pojkar och sju flickor. 

 

3.7.2 Grupp två 

Grupp två består av sammanlagt tretton försökspersoner varav fem pojkar och åtta flickor.  

 

3.8 Reliabilitet och validitet 

Patel och Davidsson (2003) definierar begreppet reliabilitet som att den data som har samlats 

in har samlats in på ett tillförlitligt sätt. Begreppet validitet definierar författarna som att den 

data som har samlats in är den data som faktiskt ämnas att samlas in. Dessa två begrepp har 

ett tydligt samband med en hög reliabilitet innebär inte att validiteten blir hög (s. 98f.).  

 

Undersökningen i denna uppsats syftar till att undersöka hur elevernas kunskapsinhämtning 

påverkas av två olika sorters undervisningsmetoder och Patel och Davidsson (2003) förklarar 

att det ibland kan vara svårt att definiera de fenomen som ska undersökas då man utför studier 

som rör en människas kunskap (s. 99). Det faktum att sådana fenomen kan vara svåra att 

definiera kan tänkas påverka studiens validitet men åtgärder för att undvika problem med 

validiteten har tagits. Dessa åtgärder har bestått av att yrkesverksamma lärare har tagit del av 

studiens upplägg samt utvärderat mätinstrumentet och gett förslag på förändringar. 
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Enligt Patel och Davidsson (2003) kan mätinstrument enbart ge ett regelrätt mått på 

reliabiliteten då poäng delas ut (s. 100). Mätinstrumentet i denna studie generar poäng och 

reliabiliteten har då i hög utsträckning säkerställts. Den del av mätinstrumentet som kan vara 

mottagligt för det som Patel och Davidsson (2003) kallar för bedömarfel är frågetyp B som 

krävde att svaren graderades utifrån kvalitet på en tregradig skala. Dock kan sådana bedömar-

fel minimeras med standardiserade metoder samt att mätinstrumenten har sparats och bedömts 

ett flertal gånger (s. 100).  
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4. Resultatredovisning 

Inledningsvis utfördes ett t-test i dataprogrammet SPSS och tabellerna redovisas nedan i sin 

helhet och hur de har utlästs redogörs för nedan samt i avsnitt 3.2. Detta test utfördes i två 

omgångar där de två gruppernas resultat jämfördes på frågetyp A respektive frågetyp B. Den 

typ av statistik som fås fram av liknande test kallas för ”inferenetial” eller analytisk och 

strävar efter att som exempel testa hypoteser och samband mellan oberoende variabler 

(Cohen, Manion och Morrison, 2007:504). Enligt författarna är ”inferential” statistik ofta den 

som ses som den som ger mest tyngd bakom ett resultat men att en kombination av 

”inferential” statistik och beskrivande statistik kan tala för sig själv (s. 504).  

 

4.1 Analytisk statistik 

4.1.1 Frågetyp A 
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Signifikansen i Levene’s test uppvisar ett lägre värde (0,009) än den använda signifikansnivån 

och därför utläses resultatet av t-värdet på raden för antagna olika varianser och där anges 

signifikansen till 0,267 vilket är högre än den använda signifikansnivån och således kan 

nollhypotesen inte förkastas när det gäller frågetyp A. Det visar inte på några statistiskt 

signifikanta skillnader i medelvärde mellan de två grupperna.  

 

4.1.2 Frågetyp B 

 

 

Signifikansen i Levene’s test uppvisar ett högre värde (0,277) än den använda signifikans-

nivån och därför utläses resultaten av t-värdet på raden för lika antagna varianser och där 

anges signifikansen till 0,587 vilket är högre än den använda signifikansnivån och således kan 
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nollhypotesen inte förkastas när det gäller frågetyp B. Det visar inte på några statistiskt 

signifikanta skillnader i medelvärde mellan de två grupperna.  

 

4.2 Beskrivande statistik 

Nedan följer en beskrivande statistisk resultatredovisning för hur de olika grupperna 

presterade på de olika frågetyperna. För tydlighetens skull redovisas medelvärde, 

medianvärde samt högsta och lägsta uppmätta resultat Då typvärde och medel-

värde/medianvärde har varit det samma kommer typvärde inte att redovisas. 

 

4.2.1 Medelvärde 

 

 

Diagrammet ovan belyser de resultat som framkom med hjälp av t-testet i SPSS att det inte 

går att visa på några statistiskt signifikanta skillnader mellan de två grupperna. Däremot visar 

diagrammet ovan att grupp två överlag redovisade ett något bättre resultat än grupp ett men 

dessa skillnader visar sig både på frågetyp A och på frågetyp B.  
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4.2.2 Medianvärde 

 

 

Gruppernas medianvärde visar på ett resultat som skiljer sig något från medelvärdena 

redovisade i diagram 1. När det gäller frågetyp A är skillnaderna marginella medan 

medianvärdena för frågetyp B visar på att grupp två här presterade bättre än grupp ett.  

 

4.2.3 Lägsta och högsta uppmätta resultat 
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Vid sammanställningen av gruppernas lägsta och högsta uppmätta resultat visar grupp ett på 

stor spridning. I grupp ett uppmättes lägsta resultat såväl som högsta resultat. Det resultat som 

däremot visar på störst skillnad de två grupperna emellan är resultaten för lägsta uppmätta 

resultat på frågetyp B där lägsta resultat i grupp ett är märkbart lägre än i grupp två.  
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5. Diskussion 

Resultaten i denna uppsats har inte visat på några signifikanta statistiska skillnader i inlärning 

beroende på undervisningsmetod. Den hypotes som formulerades inför utförandet av denna 

studie kunde inte styrkas med hjälp av det material som har samlats in. Nedan kommer en 

kritisk metoddiskussion att föras innan resultaten diskuteras mer ingående utifrån presenterad 

teori och tidigare forskning (se avsnitt 2).  

 

5.1 Metoddiskussion 

Inledande kritik som kan anföras mot studien i denna uppsats är avsaknaden av förtester av 

grupperna. Cohen, Lawrence och Manion (2007)  påpekar att ett sant experiment bör 

innehålla ett antal faktorer (se 3.1) för att kunna klassas som ett sant experiment och om dessa 

faktorer inte uppfylls är studien att betrakta som kvasiexperimentell, en av dessa faktorer är 

förtester av grupperna. Studien i denna uppsats är uttalat kvasiexperimentell och är dessutom 

ett uttalat fältexperiment. Risken med kvasiexperiment är, som Cohen, Lawrence och Manion 

(2007) nämner (se 3.1), det faktum att yttre variabler kan påverka studien så pass att 

resultaten inte beror på de oberoende variablerna. De riskerna övervägdes inför denna studie 

men beslutet togs att fördelarna av att experimentet ägde rum i försökspersonernas naturliga 

miljö var större än eventuella nackdelar. I enlighet med Patel och Davidson (2003) vidtogs 

åtgärder för att kontrollera påverkande yttre variabler och i synnerhet då individer och 

situation i så stor utsträckning som möjligt. Individfaktorerna kontrollerades genom ett 

slumpmässigt urval. Situationsfaktorerna var svårare att påverka i denna studie och är inte att 

betrakta som standardiserade. Experimenten utfördes inte på samma veckodagar och inte 

heller på samma klockslag och att detta har påverkat studien kan inte uteslutas. Däremot 

bestämdes vilken grupp som skulle utsättas för vilken intervention av slumpen.  

 

Mätinstrumentet kan kritiseras för sin ringa omfattning men då det var utformat som ett 

kunskapsprov hade det inte varit lämpligt att inkludera fler och mer omfattande frågor. Risken 

med detta hade varit att försökspersonerna hade bortsett från frågor som de inte tyckte var 

intressanta att svara på. Dessutom kan det kritiseras att det interna bortfallet inte har 

redovisats men inte heller där bedömdes det som relevant då mätinstrumentet var utformat 

som ett kunskapsprov och ett uteblivet svar har i detta fall betraktats som ett felaktigt svar och 

resulterat i noll poäng.  
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 I övrigt har metoden fungerat tillfredställande och inga uppenbara brister har gjort sig 

gällande. Det beslut som var svårast att fatta gällde studiens urval och storlek. Överväganden 

gjordes om att inkludera ett större urval och utföra studien under en längre period. Det som 

talade emot ett större urval var att det inte skulle vara lämpligt att utföra en studie som enbart 

tillämpade eftertester då förkunskaperna inte kunde mätas. Beslutet togs i stället att välja en 

mindre grupp och dela denna grupp i två slumpmässigt utvalda mindre grupper då det skulle 

minimera riskerna med stora skillnader på förkunskaper. I det fall ett större urval hade gjorts 

hade dessutom varje intervention genomförts ett flertal gånger och då hade det funnits större 

risk att yttre variabler hade påverkat studiens resultat. Att utföra studien under en längre tid 

hade blivit etiskt problematiskt då det kan medföra negativa effekter på enskilda individer att 

enbart utsättas för en sorts intervention under en längre period.  

 

Att välja en experimentell design med en kvantitativ analys kan på många sätt kritiseras då 

detta är något som till stor del förknippas med den positivistiska synen på vetenskap och ett 

objektivt sanningsanspråk (Patel och Davidson, 2003:26ff.; Denscombe, 2004:24ff.). Det som 

bidrog till att denna ansats ändå valdes för denna studie baseras delvis på tidigare forskning 

där liknande studier har haft en experimentell metod (jfr avsnitt 2.3). Vid valet av denna 

metod övervägdes även det faktum att alla variabler av lärandet inte skulle kunna mötas men 

en kvantitativ studie i denna omfattning kan ändå ge indikationer på hur olika under-

visningsmetoder påverkar lärande även om inga generaliseringsanspråk har gjorts med denna 

studie.  

 

Då denna studie är begränsad till sitt omfång samt designad som en kvasiexperimentell fält-

studie görs inga generaliseringsanspråk. Även om man kan hävda att resultaten går att över-

föra på grupper som påminner om denna studies urval och som tar del av samma stoff är det 

dock rimligast att hävda att resultaten endast gäller för den grupp som har deltagit i denna 

studie.  

 

Resonemang om generaliserbarhet, reliabilitet och validitet finns även i avsnitt 3.  

 

5.2 Behaviorism i jämförelse med konstruktivism 

Det behavioristiska förhållningssättet till undervisning har i denna uppsats jämställts med 

lärarledd undervisning och har utifrån viss forskning även kallats för traditionell undervisning 

(Sellbjer, 2002; Boström, 2004). Viss teori har pekat på att det behavioristiska förhållnings-
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sättet har varit vanligt i svenska skolor men har på senare tid förkastats (Arfwedson och 

Arfwedson, 2002; Säljö, 2000; Sellbjer, 2002).  

 

Det konstruktivistiska förhållningssättet till undervisning har i denna uppsats jämställts med 

lärarhandledd undervisning där elever konstruerar sin egen kunskap med läraren som hand-

ledare (Maltén, 2001; Säljö, 2000; Aspelin, 1999). Arfwedson och Arfwedson (2002) såväl 

som Säljö (2000) förklarar att detta förhållningssätt till undervisning är det som idag 

dominerar i svenska skolor.  

 

Att denna studie indikerar att det i detta fall inte fanns några skillnader på inlärning beroende 

på vilken undervisningsmetod som använts kan ses som både något positivt och negativt. Att 

inte det ena förhållningssättet var det andra överlägset kan på många sätt ses som något 

positivt. Risken med att befästa just ett förhållningssätt som ”det bättre” hade kunnat leda till 

en stagnation i utforskandet av nya teorier rörande inlärning. Dessutom kan resultatet ses som 

positivt ur den aspekten att alla lär olika och att variation bör vara ett nyckelord gällande 

undervisning. Det som i viss mån kan upplevas som negativt är att studien inte lyckades 

bekräfta en teori som den ”rätta” då respektive teori har ett antal förespråkare som ser sin teori 

som den lämpligaste.  

 

Dessutom kan resultaten i denna studie diskuteras i relation till de resultat som Boström 

(2004) fann i sin studie då hennes resultat visade att en lärstilsanpassad undervisning 

fungerade bättre än traditionell undervisning. Då denna studie inte inkluderade individuella 

lärstilar är det inte möjligt att diskutera vilken lärstil som är effektiv men däremot kan det 

diskuteras huruvida det kan vara möjligt att elever med en auditiv lärstil uppskattar 

traditionell undervisning (som i denna studie jämställs med behaviorism) och att elever med 

en kinestetisk lärstil uppskattar att vara delaktiga i sitt lärande (konstruktivism). På så sätt kan 

det diskuteras om denna studies resultat beror på elevers olika lärstilar snarare än under-

visningsmetoderna.   

 

Då den teoretiska genomgången i denna uppsats har berört tidigare forskning med olika 

sorters resultat kan denna studie inte bekräfta eller förkasta tidigare studier och önskar så 

heller inte göra. All forskning fyller sin funktion och ska läsas och tolkas efter de förut-

sättningar som har gällt. Däremot påminner resultaten om de slutsatser som dras i exempelvis 

Sellbjer (2002), Hansson (2010) och Steele (2005) där ett förhållningssätt som innefattar 
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inslag från båda perspektiven förespråkas. Andra studier som har redovisats i denna uppsats 

har inte haft likvärdiga förutsättningar i den mån att denna studie kan motsäga eller bekräfta 

deras resultat men denna studie fyller ändå en viktig funktion som ett komplement.  

 

5.3 Didaktiska implikationer 

De tydligaste didaktiska implikationerna som kan utläsas av resultaten i denna studie är att 

man som lärare kanske bör undvika att vara alltför enformig i sin undervisning. Som lärare 

bör man istället anpassa sin undervisning efter en mängd olika faktorer såsom exempelvis 

grupp, ämne, syfte med mera. Dessutom är det viktigt att man som lärare är lyhörd för hur 

eleverna anser att man bör lägga upp undervisningen och man bör föra återkommande 

diskussioner om lärande och olika syften med lärande. Problemet med att låta eleverna önska 

undervisningssätt kan vara att en del elever känner att deras behov inte tillgodoses och då 

gäller det att man försöker anpassa undervisningen så att alla elever känner att de får ut så 

mycket som möjligt av den. Ett generellt problem med att individualisera undervisningen är 

dock resurser. I en klass med kanske trettio elever och en lärare kan det bli svårt att optimera 

lärandet för varje enskild elev men varierad undervisning kan ändå göra att majoriteten av 

eleverna känner att de får sina behov tillgodosedda.  

 

Vidare kan det vara relevant att belysa för elever att det finns olika sorters kunskap som ger 

olika sorters förutsättningar. Så som diskuteras i avsnitt 2.4 i denna uppsats kan man visa på 

att viss fakta kan vara lämplig att lära in på ett mekaniskt sätt medan viss fakta behöver kon-

strueras på egen hand. I samband med att man som lärare belyser olika sorters kunskap kan en 

diskussion om hur kunskap värderas i samhället vara lämplig. Ullström (2009) såväl som 

Dahlgren (1996) problematiserar hur kunskap mäts i den svenska skolan och båda författarna 

ger exempel på att rena kvantitativa kunskapsfrågor dominerar och då är det inte omöjligt att 

det är så elever tror att kunskap mäts på rätt sätt.  
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6. Avslutning 

Även om denna studie inte har gett några indikationer på vilken av två valda undervisnings-

metoder som ger bäst resultat har den ändå kompletterat befintlig forskning på ett intressant 

sätt trots sin ringa omfattning. Eftersom studiens omfattning inte möjliggör att några konkreta 

slutsatser presenteras då resultaten delvis kan ses som vaga och svårtolkade belyser den likväl 

den problematik som finns med att definiera olika undervisningsmetoder som ”bra” eller 

”dåliga”.  

 

Som blivande lärare är det först nu mot slutet av utbildningen som man verkligen har förstått 

att det inte finns en universallösning som är applicerbar på samtliga elever och situationer. 

Det har flera gånger hänt att man har frågat sig under utbildningen varför man inte får några 

konkreta verktyg om hur man ska få elever att lära. Det har nu däremot blivit uppenbart att en 

lärares verktyg skapas av kunskap om befintliga teorier om lärande och en öppenhet för det 

faktum att eleverna inte kan betraktas som en homogen massa som alla lär på samma sätt.  

 

6.1 Vidare forskning 

Denna uppsats har bara skummat på ytan genom sin kvantitativa studie av elevers inlärning. 

En relevant kompletterande infallsvinkel hade kunnat vara att involvera en kvalitativ aspekt 

genom att även innefatta elever och ta del av deras tankar och åsikter genom exempelvis 

intervjuer eller liknande kvalitativ metod. Även om det är högst intressant att försöka mäta 

inlärning beroende på undervisningsmetod skulle en kvalitativ aspekt på lärande förse 

området med mer djup.  

 

Vidare hade det varit givande med studier som visar på om det finns några skillnader mellan 

olika undervisningsmetoders utfall beroende på vilket ämne det gäller.  
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Lärarutbildningen, Högskolan i Halmstad. Vårterminen 2011. 

 

Hej, 

 
Jag heter Maria Nilsson Idoffsson och läser just nu min sista termin på lärar-

utbildningen vid Högskolan i Halmstad. Som avslutande moment under denna termin 
kommer jag att skriva ett examensarbete. Mina handledare heter Ulf Petäjä och Bo 
Nurmi. 

 
När man gör ett examensarbete på lärarutbildningen är det vanligt att man genomför 

någon typ av undersökning som syftar till att samla in information om det ämne man 
har valt. I mitt fall kommer jag att genomföra en undersökning som går ut på att jag 
ska jämföra två olika undervisningsmetoder. För dig som deltagare innebär det att du 

kommer till lektionen som vanligt och deltar i den undervisning som ges för att sedan 
hjälpa mig utvärdera vilken typ av undervisning som ger vilka effekter. Med andra ord 

är det min undervisning som ska stå i fokus för den analys som ska göras och inte 
dina prestationer.  
 

För dig som deltagare kommer inte undersökningen att medföra några risker eller 
påföljder och din identitet kommer inte att avslöjas. Den utvärdering som du lämnar 

in kommer att vara anonym och kommer inte att bedömas på annat sätt än att 
resultatet speglar den undervisning som har getts.  
 

Att deltaga i studien är frivilligt och även om du har påbörjat ett deltagande i studien 
kan du när som helst avbryta din medverkan utan några som helst påföljder. 

      
Är du under 18 år men över 15 år har du själv rätt att godkänna din medverkan om 
du tycker att du har fått tillräcklig information om vad som ska hända.  Det god-

kännandet kommer du i så fall att lämna i samband med att vi träffas då studien ska 
genomföras.  

 
Känner du dig osäker på vad studien kommer handla om och vilken din roll kommer 
att vara får du mer än gärna ringa eller maila mig för mer information. Visa gärna 

detta informationsbrev för en förälder och de är också välkomna att kontakta mig för 
mer information. Vill du eller en förälder läsa mer ingående om vilka rättigheter man 

har då man deltar i en studie kan man läsa mer om det på följande länk: 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2003:460 
 

Med vänlig hälsning 
 

Maria Nilsson Idoffsson 
 
 

Kontaktuppgifter: 
ld05mani@student.hh.se 

070-XXXXXXX

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2003:460
mailto:ld05mani@student.hh.se
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Bilaga – mätinstrument. 

Språkets historia och utveckling 
Vårterminen 2011 

 

 

OBS! Genom att lämna in denna utvärdering samtycker du till att 

materialet används som empirisk data i enlighet med den information du 
mottagit i det informationsbrev som delades ut den X april 2011.  

 
Grupp:  1     2 

 

Datum:  XXXX XXXX 
 

Tjej □     Kille □ 
 

 
Efter att ha arbetat med det svenska språkets historia och utveckling ska 
Du nu hjälpa mig att utvärdera resultatet av undervisningen.  

 
Testet nedan består av två olika sorters frågor. Den ena typen kräver ett 
enklare svar som kan vara antingen rätt eller fel. Den andra typen kräver 

lite mer utförliga svar där Du själv får resonera dig fram till svaret och där 
det är svårare att avgöra om det är rätt eller fel. Det som avgör kvalitén 

på svaret är att Du visar att du kan resonera dig fram til l ett svar som 
verkar lämpligt utifrån de kunskaper Du besitter. Givetvis ska du förklara 

ditt svar tydligt och ge belysande exempel, historiska såväl som nutida.  
 

Lycka till! 
 

 
1) När uppskattar man att det talade språket uppstod? Ange på ett 

ungefär. (1) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) Vilka två faktorer skiljer oss från djuren när det gäller talet? (1) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3) Hur många språk uppskattar man att det finns idag på ett ungefär? (1) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 



2 

 

4) Vad bidrar till att det är svårt att säkert säga hur många språk det 
finns? (1)  
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5) Nämn två språk som är släkt med svenskan och ange på vilket sätt de 
är släkt. (1-3) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6) Vad kan ha bidragit till att runorna var utformade som de var? (1-3) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7) Ungefär hur många runstenar finns bevarade i Skandinavien? (1) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8) Vilken typ av texter är bäst bevarade från den fornsvenska epoken och 

vad kan det bero det på att det är just denna texttyp? (1-3) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
9) Det fornsvenska språket skiljde sig på ett flertal områden från den 

moderna svenskan. Grammatik är ett exempel men nämn två övriga. (1) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
10) Nämn en språklig ”reform” som trädde i kraft under den äldre 

nysvenska perioden? (1) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

11) Under vilket århundrade utkom Gustav Vasas Bibel? (1) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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12) Olof von Dalin publicerade tidskriften ”Den svenske Argus”. Nämn två 
saker som var speciella med denna tidskrift. (1) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

13) Vad var det som Gustav III grundade och på vilket sätt påverkar 
denna institution språket än idag? (1-3) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

14) Nämn två viktiga långivare till svenskan och förklara varför många 
lånord hämtades från just de språken. (1-3) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

15) Inte bara främmande språk har påverkat svenskan utan också andra 
faktorer har bidragit till förändringarna. Nämn två andra faktorer som har 
påverkat svenskan och ge intressanta exempel. (1-3) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

16) Hur tror du att det svenska språket kommer att se ut om 50-100 år 
och varför tror du det? Ge exempel. (1-3) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
17) Från äldre tid finns det begränsat med texter bevarade. Vilka texter 

kommer leva kvar från vår tid och varför? Ser du några fördelar eller 
nackdelar med det? (1-3) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
18) Vad lärde du dig mer under dagens lektion, som du inte har fått 

berätta om ovan? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 



5 

 

Utvärdering av lektionen: 
 
Vad tyckte du om lektionens upplägg? Varför tyckte du så? Finns det 

någon typ av undervisning som du anser passar dig extra bra och varför 
tror du att det är så? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Tack för din medverkan! 
 
 

 

 


