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Sammanfattning 
 

Detta är en kvalitativ studie om hur lärare arbetar med skolans närområde i sin undervisning, 

samt vilken påverkan närområdet har på lärares förutsättningar för undervisning. Studien bygger 

på 7 stycken semi-strukturerade intervjuer med lärare på landsbygd och i stadsmiljö. Studien 

visar på att lärare på landsbygden använder utomhusmiljön i närområdet mer i sin undervisning 

än lärare i stadsmiljö. Lärarna i stadsmiljö har däremot större förutsättningar för att göra olika 

typer av studiebesök. Utifrån den mer heterogena etniska sammansättningen i stadsmiljö 

påverkas lärarnas undervisning i svenska och religion på olika sätt. Förutsättningarna kan alltså 

skilja sig åt på olika sätt, men lärare är vana och skickliga på att anpassa sig efter de 

förutsättningar de har och nyttja dem på bästa sätt.  
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Inledning 
 
Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, 
oavsett var i landet den anordnas. […] En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas 
på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. (Skolverket, 2018, s. 6)  

Detta uttrycks i läroplanen, men hur ser det faktiskt ut? Hur skiljer sig skolor på landsbygd och i 

stadsmiljö? Kan undervisningen i SO påverkas av skolans placering? Dessa funderingar var 

utgångspunkten för det här arbetet. Vi vill kort sagt se hur lärares undervisning påverkas av skolans 

placering. Dessa frågor knyter an till likvärdighet som är ett oerhört komplext begrepp vilket gör 

det intressant att undersöka och förstå ur olika perspektiv. Frågorna knyter även till stor del an till 

SO-undervisning, vilket vi har valt att ha som fokus i denna studie. Som blivande lärare är det 

viktigt och intressant att se hur villkor och förutsättningar kan skilja sig åt mellan olika skolor 

gällande SO-undervisning, samt hur skolor strävar mot att uppnå en likvärdig utbildning för sina 

elever. 

Vilken undervisning som sker i klassrummet påverkas enligt Odenstad (2014) av en mängd olika 

faktorer. Dessa kan vara skolmiljön för undervisningen, vilket samhälle och land undervisningen 

genomförs i, samt vilken läroplan som ska följas. Områdena samhälle, skola och läroplan har 

kompletterat den didaktiska triangel och skapat en mer omfattande bild av komplexiteten i det 

didaktiska arbetet. Den didaktiska triangeln syftar på samspelet mellan lärarna, eleverna och 

ämnena de undervisar i (Odenstad, 2014). Således är detta en central del i lärares undervisning i 

SO och områden de ständigt måste reflektera kring. 
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Frågeställningar och syfte 
 

Syftet med denna undersökning är att förstå hur skolors placering i landsbygd och större tätort 

inverkar på lärares SO-undervisning, samt hur lärare resonerar kring användningen av 

närområdet i undervisningen i SO. Syftet är att se hur lärare som arbetar i större tätorter och på 

landsbygden resonerar gällande arbetet att möta elevernas individuella behov, vilket enligt 

läroplanens definition innebär en likvärdig utbildning (Skolverket, 2018). Detta syfte kommer att 

preciseras genom följande frågeställningar: 

 Hur uppfattar lärarna betydelsen av skolans geografiska placering för undervisningen i SO? 

 Hur resonerar lärarna att de arbetar, mot bakgrund av skolans geografiska placering, för 

att möta elevernas behov och individanpassa undervisningen? 
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Bakgrund 
 

Som vi kommer visa på i avsnittet tidigare forskning är likvärdighet utifrån den geografiska 

aspekten ett begränsat forskningsområde. Därav bör detta undersökas vidare, framförallt då 

skolan ska vara likvärdig utifrån ett geografiskt perspektiv i enlighet med skollagen kapitel 1 § 9: 

“Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 

fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.” (SFS 2010:800) En liknande strävan uttrycker 

skolkommissionen (SOU 2017: 35) som poängterar att utbildningen ska vara av likvärdig 

kvalitet och att elever ska få utvecklas till sin fulla potential oavsett skola eller bakgrund. 

Forskning visar på två olika betydelser av begreppet likvärdighet vilka är: 

 Att varje elevs behov tillgodoses och att undervisningen är individanpassad (Skolverket, 

2018) 

 Att alla inkluderas i samma system, även kallat “en skola för alla” (SFS 2010:800 kap 1 § 

8) 

Wallin (2002) beskriver hur en begreppsförskjutning har skett från jämlikhet till likvärdighet. 

Jämlikhet beskrivs som knutet till system, organisation och valmöjligheter inom dessa. Han 

förklarar likvärdighet som att bemöta varje individs behov, till skillnad från jämlikhet som snarare 

fokuserat på att inkludera alla i samma skolsystem. 

En central del i studien är undervisningen i närområdet. Vad som innebär en skolas närområde kan 

skilja sig åt beroende på vart den är placerad. Detta kan också ha effekt på hur undervisningen i 

närområdet bedrivs. En central del i undervisningen i SO för årskurs 1-3 är att undervisa om 

närområdet. Centrala innehållet i läroplanen har varit vår utgångspunkt när vi intervjuat lärare om 

hur de använder närområdet i undervisningen. Punkterna i det centrala innehållet är följande: 

• Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.  

• Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, 
kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.  

• Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.  

• Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.  

• Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.  

• Yrken och verksamheter i närområdet. (Skolverket, 2018, s. 197) 
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Här synliggörs att undervisningen i närområdet kan beröra samtliga SO-ämnen och kan utformas 

på många olika sätt, vilket vi senare kommer återkomma till i vårt resultat. 

Centrala begrepp 

Den beskrivning av likvärdighet som läroplanen ger är att likvärdighet innebär ”att varje elevs 

behov tillgodoses och att undervisningen är individanpassad”. Det poängteras att likvärdighet inte 

innebär att utbildningen utformas på samma sätt överallt (Skolverket, 2018 I det praktiska arbetet 

med likvärdighet hävdar skolkommissionen att det ska ha sin grund i läroplanens nationella mål, 

dock med lokala och individuella anpassningar (SOU 2017: 35). Detta synsätt på likvärdighet har 

som vi visat på en tydlig förankring i skolans styrdokument, därmed har vi valt att utgå ifrån denna 

definition av likvärdighet i vår jämförelse av skolor i detta arbete. Vi menar att denna definition 

av likvärdighet är lämpligast att använda i detta arbete då definitionen som går under benämningen 

“en skola för alla” inte har en lika tydlig didaktisk koppling. 

Som vi tidigare nämnt är närområde ett centralt begrepp i vår studie, begreppet kan definieras som 

“område på kort avstånd ofta från viss bebyggelse” (Svenska.se, 2019).  I vår studie finns 

ytterligare ett antal centrala begrepp som vi här vill tydliggöra, dessa är glesbygd, landsbygd och 

tätort. För att definiera dessa begrepp har vi tagit hjälp av nationalencyklopedin som beskriver 

begreppen på följande sätt: 

 Glesbygd beskriver ett område som saknar samhälle med minst 200 invånare. 

 Landsbygd beskriver den del av ett land som ligger utanför de större tätorterna. 

 Tätort är en plats där det bor minst 200 invånare och det är högst 200 meter mellan husen. 

(Nationalencyklopedin, 2019) 

Den forskning vi har använt oss av har främst fokuserat på glesbygdsmiljö. De intervjuer vi 

genomfört har däremot skett med lärare på landsbygd med skolor belägna i mindre tätorter, samt 

lärare som arbetar i större tätorter, fortsättningsvis benämnda städer. Vi menar ändå att paralleller 

går att dra mellan olika områden utanför stadsmiljö, då det finns flera liknande förutsättningar i 

dessa miljöer. 
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Tidigare forskning 
 

Området kring skolans geografiska placering och hur den påverkar SO-undervisningen är inte 

särskilt väl utforskat, vilket gjort att vi har haft svårt att hitta relevant forskning. För att bredda 

forskningsbakgrunden något har vi valt att använda oss av fyra examensarbeten. Dessa är 

Johansson Sembe (2016), Larsson (1999), Lindén (2012) och Tiger (2013). Vi är medvetna om att 

dessa arbeten sannolikt inte håller lika hög vetenskaplig standard som övrig forskning, men vi har 

trots det valt att använda dem. Det vi har använt i examensarbeten är likt andra studier vi undersökt 

hämtat från resultat- och diskussionsavsnitten, där svaren från lärarna i dessa studier presenteras. 

Detta har vi gjort för att relatera och jämföra våra undersökningar med andras undersökningar och 

öka förståelsen av forskningsområdet. 

I flera studier framgår att elever i glesbygd och tätort får en likvärdig utbildning, men att 

utbildningen kan utformas på olika sätt (Skolverket, 2000; Thelin & Solstad, 2005). För att 

upprätthålla utbildningskvalitet måste tillgången till utbildning vara lika oavsett var du bor 

(Skolverket, 2000). Larsson (1999) hävdar att lärare som arbetar på glesbygden är mer positiva till 

sin lärarroll än vad tätortslärarna är. Således verkar skolans geografiska placering ha olika stor 

betydelse beroende på vilka aspekter av den som studeras och utifrån vissa aspekter är skillnaderna 

större mellan tätort och glesbygd (Larsson, 1999). Fortsättningsvis kommer vi visa på vad 

forskning säger om skillnader mellan skolor i glesbygd och tätort, samt hur dessa skolor använder 

närområdet i sin undervisning. 

Användning av närområdet 

I Lindéns (2012) studie beskrivs begreppet närmiljö kopplat till skolan som skog, vatten, åkrar, 

platser i samhället samt skolgården. Detta begrepp stämmer väl överens med tidigare definition av 

närområdet, därmed kommer vi hädanefter att benämna det som närområde. Glesbygdslärarna i 

Lindéns (2012) studie angav att de hade nära till natur vilket de såg som en viktig tillgång. Den 

miljö de oftast använde var skog och natur i ämnena matematik, NO och idrott. En av lärarna 

hävdade att det endast är lärarnas fantasi som sätter stopp för vilka ämnen som kan nyttja 

närområdet i undervisningen (Lindén, 2012). Även Tiger (2013) menar att utomhusundervisning 

bygger på lärarnas engagemang. Karlberg Granlund (2009) anser att en fördel med 

glesbygdsskolor är att möjligheten till utomhuslektioner är större. Larsson (1999) menar även att 
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utomhusmiljön utnyttjas mer i glesbygd än i tätort. Många lärare i Lindéns (2012) studie menar att 

de skulle vilja ha flera utomhuslektioner.  

Utomhuslektioner har oavsett skola både fördelar och nackdelar. Några fördelar är att eleverna får 

frisk luft och möjlighet att röra på sig, medan några nackdelar är att det kräver betydligt mer 

planering, är svårare att ha kontroll utomhus, och lärarna känner en större press gällande sitt ansvar 

för eleverna (Lindén, 2012). Både Lindén (2012) och Tiger (2013) hävdar att utomhuslektioner 

ofta kräver mer personal, vilket inte alltid finns att tillgå. Ett orosmoment främst i tätorten, men 

också i glesbygden är lärarnas möjlighet att garantera elevernas säkerhet i samband med 

utomhuslektioner (Lindén, 2012; Tiger, 2013). Detta leder till att flera tätortsskolor har 

utomhuslektioner på skolgården (Tiger, 2013). Larsson (1999) lyfter fram ett problem med 

utomhuslektioner i tätort, att hänsyn måste tas till raster och scheman och att det är svårt att släppa 

barnen fritt. Johansson Sembe (2016) framhäver ytterligare problematiska aspekter gällande 

utomhuslektioner, vilka är ekonomiska förutsättningar och brist på tid. Duregård (enligt Johansson 

Sembe, 2016) hävdar att kompetens, tid och pengar är aspekter som hindrar utomhuslektioner. 

Lärarna i Johansson Sembes studie motsätter sig att bristande kompetens skulle hindra 

utomhuslektioner, men de instämmer med Duregård i de övriga punkterna. Ännu en problematisk 

aspekt enligt en av lärarna i Johansson Sembes studie, var att eleverna inte tar undervisningen på 

lika stort allvar när den sker utomhus. Detta bidrar till att flera elever tappar fokus och att de som 

uppskattar denna typ av undervisning blir lidande då de ofokuserade eleverna försvårar 

undervisningen (Johansson Sembe, 2016). 

Möta individuella behov 

Ett flertal studier beskriver vikten av att möta alla individers behov (Gökçe, Kaya, Aktaş, Kantar 

, 2017; Lunneblad & Asplund Carlsson, 2009; Skolverket, 2000; Thelin & Solstad, 2005; Wallin, 

2002). Wallin (2002) betonar vikten av att särbehandling endast får ske grundat på elevernas 

behov, dessa behov kan till exempel vara elevernas förmåga att uppnå grundläggande färdigheter 

i skolans kärnämnen. Thelin och Solstad (2005) menar även att det är viktigt att alla behandlas 

rättvist. Enligt Skolverket (2000) ansåg många lärare att insatser borde göras på lågstadiet för att 

ge eleverna det stöd de behöver tidigt. Vissa rektorer, enligt Skolverket (2000), menar att 

glesbygdsskolor är bättre på att möta elevernas behov och individualisera än tätortsskolor. 

Samtidigt visar dessa studier att glesbygdsskolor har svårt att möta elever i behov av särskilt 
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stöd. I Larssons (1999) studie menar glesbygdslärarna att de har lättare att se alla elevers behov 

på grund av att de har mindre klasser än i tätort. Dock är tillgången på speciallärare begränsad i 

glesbygden, vilket gör att klasslärarna får ta ett stort ansvar för att fylla den funktionen (Larsson, 

1999). Ytterligare svårigheter i att möta elevers behov kan exempelvis vara klasstorlek, bristande 

kompetens hos personal, skillnader i hur skolor bedömer elevers behov och ekonomiska 

förutsättningar (Gökçe, Kaya, Aktaş, Kantar , 2017; Lunneblad & Asplund Carlsson, 2009; 

Skolverket, 2000). Bristande tillgång till personal inte minst inom elevhälsan är ett problem på 

många skolor både i tätort och glesbygd, men tillgången är ännu mer begränsad i glesbygd där 

exempelvis skolsköterska kan vara tillgänglig så sällan som en gång i månaden (Larsson, 1999). 

Larssons (1999) studie poängterar att eleverna i tätorter måste ha fått en diagnos för att få 

tillgång till särskilt stöd trots att vissa elever utan diagnos också skulle behöva det stödet.  

Lunneblad och Asplund Carlsson (2009) hävdar att vissa skolor undviker att ta emot elever på 

skolan som är i behov av SVA-undervisning då detta är kostsamt. Fortsättningsvis menar de att 

vilken skola eleverna går på påverkar om de anses vara i behov av SVA-undervisning eller inte. 

Dessa är några aspekter som påverkar likvärdigheten för SVA-elever och begränsar deras 

skolval. Något som också påverkar vilka elever som går på vilka skolor är skolval, vilket ofta 

baseras på skolornas rykte (Lunneblad & Asplund Carlsson, 2009). Mångfalden ser väldigt olika 

ut på olika skolor, exempelvis menar Larsson (1999) att de glesbygdsskolor hon undersökt inte 

har elever som invandrat. Hon påpekar också att elever i tätort får träffa andra elever som lever i 

en annan situation än de själva gör, vilket lärarna upplever som positivt (Larsson, 1999). 

Internationellt  

Förutsättningarna för en likvärdig utbildning skiljer sig åt mellan olika platser i världen. 

Exempelvis kan klasstorleken vara väldigt annorlunda som i Turkiet där klasserna i genomsnitt är 

ca 27 elever jämfört med ca 22 (enligt senaste statistiken) i Sverige (Gökçe, Kaya, Aktaş, Kantar, 

2017; SCB, 2005). Enligt den turkiska studien är det omöjligt att genomföra en likvärdig 

undervisning i större klasser, eftersom lärarna inte hinner med alla elever och lokalerna är alldeles 

för små så lärarna inte kan röra sig runt i klassrummet (Gökçe, Kaya, Aktaş, Kantar, 2017). Bridges 

(2010) poängterar att något som har förändrats i England är föräldrarnas inflytande över 

undervisningen, som gått från att inte få vistas i skolans lokaler till att ha ett nära samarbete med 

lärarna. Det ökade samarbetet mellan lärare och föräldrar hade många positiva effekter. 
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Relationen mellan hem och skola  

Lärarna i Larssons (1999) studie menar att det är både positivt och negativt att de flesta känner 

varandra på glesbygden, en positiv sida är att det ger en trygghet att känna elevernas familj och 

släkt. En negativ del är att problem som uppstår på skolan blir mer offentliga än i en stad. Enligt 

Thelin och Solstad (2005) har elever i glesbygden ofta mer kontakt med vuxna än barn på andra 

platser. De menar även att den personliga kontakten mellan lärare och elev, samt den sociala 

kontrollen är starkare i glesbygden än i städer. Lärarna i Larssons (1999) undersökning menar att 

föräldrar i staden kräver mer. Föräldrars engagemang i barnens skolgång är en klassfråga där 

högutbildade föräldrar värderar utbildning högre enligt Larssons (1999) studie. Lärarna i staden 

hävdar också att föräldrar på glesbygden är mer engagerade i barnens skolgång, vilket verkar 

stämma då föräldrarna på glesbygden enligt Larsson (1999) arrangerar olika evenemang vid 

högtider och samverkan med lärarna är god. En av lärarna i glesbygden ifrågasätter dock hur 

mycket föräldrar ska involveras då läraren menar att det är lärarnas jobb att sköta undervisningen 

(Larsson, 1999). 

På mindre orter fyller skolan en viktig funktion, genom att vara en synlig del av samhället och 

samverkar mycket med det omgivande samhället (Karlberg Granlund, 2009).  I en skola på en 

mindre ort blir därmed samspelet mellan hem och skola en central och viktig del av lärarnas arbete 

(Karlberg Granlund, 2009; Thelin & Solstad, 2005; Skolverket, 2000). Vikten av denna relation 

synliggörs i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori (enligt Karlberg Granlund, 2009). 

Denna teori kommer användas som ett teoretiskt verktyg i denna studie och kommer beskrivas 

under det avsnittet. Även Bridges (2010) belyser vikten av samarbete mellan hem och skola som 

avgörande för att skapa en likvärdig utbildning för eleverna. Flera positiva effekter kan ses av ett 

ökat samarbete mellan föräldrar och lärare. Föräldrarna får en större förståelse för undervisningen, 

respekten och förtroendet ökar mellan parterna, elevernas skolresultat höjs och lärarna stärks i sin 

yrkesroll (Bridges, 2010). Karlberg Granlund (2009) instämmer då hon hävdar att ett gott 

samarbete mellan lärare och föräldrar ökar lärarnas trivsel. 
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Förutsättningar 

Thelin och Solstad (2005) menar att historiskt sett har skolor i städer fungerat som modell för vad 

som anses vara en bra skola även för skolor på glesbygden. Dock finns det flera saker som utmärker 

glesbygdsskolor, inte minst genom möjligheterna att nyttja närområdet och förutsättningarna för 

att bygga sociala relationer som vi tidigare nämnt. Thelin och Solstad (2005) visar på ytterligare 

några fördelar med glesbygdsskolor: bättre medinflytande, ansvar, trivsel, individualisering och 

grupparbete. I kontrast till dessa fördelar finns också svårigheter som rör glesbygden, exempelvis 

är det svårt att rekrytera både personal med relevant utbildning och vikarier (Skolverket, 2000; 

Thelin & Solstad, 2005). Skolverket (2000) lyfter ytterligare några nackdelar med 

glesbygdsskolor: dyr rekrytering, liten personalgrupp med stort ansvar, begränsad möjlighet till 

fortbildning och begränsad ekonomi orsakad av utflyttning. Vissa föräldrar uppmärksammar ännu 

en nackdel på glesbygdsskolor nämligen att lärarnas kompetens begränsar utbudet av 

undervisningen på skolan (Skolverket, 2000). 

Enligt Skolverket (2000) ger glesbygdsskolor en bättre studiemiljö än större skolor, eftersom 

glesbygdsskolorna kan ge en lugn och trygg miljö. Även Thelin och Solstad (2005) menar att 

mindre skolor skapar en bättre miljö än större skolor. Gällande skollokaler anser Larsson (1999) 

att tätortslärarna är mer bundna till sina klassrum och att konkurrensen om grupprum är stor. 

Vidare hävdar hon att glesbygdsskolor har stora möjligheter gällande sina lokaler då skolorna i 

hennes studie kan nyttja kök, idrottshall och grupprum. Skolverket (2000) hävdar däremot att vissa 

lärare anser att skolornas lokaler i glesbygden inte är anpassade efter nutida arbetsmetoder och att 

det saknas grupprum. Lokalkostnaderna skiljer sig dock inte åt mellan glesbygd och tätort. 

Däremot kan skillnaderna i den omgivande miljön skilja sig åt mellan glesbygd och tätort 

(Skolverket, 2000). Gällande studiebesök menar glesbygdslärarna i Larssons (1999) studie att det 

är svårt att besöka museum, bibliotek, teatrar etc. eftersom avstånden till dessa är långa och medför 

stora kostnader för exempelvis bussresor. I kontrast till detta menar lärarna i tätort att det är en 

fördel med de platser de har möjlighet att besöka i form av natur, historiska platser och 

samhällsfunktioner (Larsson, 1999). I och med att glesbygdsskolorna har svårare att göra 

studiebesök kan IT-teknik vara ett sätt att få in världen i klassrummet enligt lärarna i Larssons 

(1999) studie. 
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Teoretiska verktyg  
 

Woolfolk och Karlberg (2015) beskriver att Bronfenbrenner har skapat en modell som visar på 

hur individen samspelar med sin omgivning. Detta sker på olika nivåer, där individen är i 

centrum, närmast finns ett mikrosystem, sedan mesosystem, utanför det exosystem och ytterst ett 

makrosystem. Inom mikrosystemet ingår det som är närmast individen exempelvis familj, nära 

vänner, lärare. Mesosystemet beskriver hur de olika mikrosystemen samspelar till exempel hur 

lärare och familj samspelar. Exosystemet inkluderar de sociala sammanhang som finns runt 

individen, exempelvis föräldrars arbetsplats eller lärarnas arbetsmiljö. Makrosystemet är 

samhället med dess lagar, värderingar och traditioner. Alla dessa system samspelar med varandra 

och påverkar individen (Woolfolk & Karlberg, 2015). Även om Bronfenbrenners modell är 

skapad för att förstå individers utveckling i samspel med omgivningen har vi bedömt att den, 

med sin ekologiska dimension, utgör ett möjligt och överförbart verktyg även i vår studie kring 

lärares undervisning med olika geografiska villkor. Även om läraren och dennes undervisning 

inte är ”fångad i” eller inlåst i sin miljö så ingår hen, i förhållande till föräldrarna, i ett 

mesosystem som på olika sätt präglar och färgar arbetet med eleverna. Det är i denna överförda 

bemärkelse vi använder hans teori. 

Odenstad (2014) hävdar att ämnesdidaktik innebär att läraren gör olika val, blir medveten om 

konsekvensen av sina val och varför dessa val görs. Centrala delar i dessa val är enligt Odenstad 

de tre frågorna vad, hur och varför. Vad handlar om ämneskunskap, vilka förmågor eleverna 

använder och vilket lärande som läraren vill stimulera hos eleverna. Hur fokuserar på hur läraren 

utformar sin undervisning, samt hur undervisningens innehåll bearbetas och presenteras så att 

eleverna når målen. Varför beskriver syftet med de metoder läraren använder, undervisningens 

innehåll och varför ämnesstoffet är relevant (Odentstad, 2014). 
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Metod 
 

Datainsamlingsmetod 

Denna undersökning utgår från en kvalitativ forskningsstrategi, vilken till stor del bygger på 

tolkning (Bryman, 2018). Detta val grundar sig på att förståelsen av likvärdighet som begrepp är 

till stor del något som skapas och tolkas, samt att våra forskningsfrågor bygger på tolkning och 

förståelse av olika fenomen. I vårt arbete har vi tillämpat ett abduktiv angreppssätt. Enligt Bryman 

(2018) innebär detta angreppsätt att studien utgår ifrån deltagarnas uppfattningar och deras 

verklighet, vilket utgör studiens data. Ett tolkande synsätt har använts på studiens insamlade 

material. Vi har utgått ifrån den ontologiska ståndpunkten konstruktionism för att skapa 

konstruktioner utifrån det fält vi studerat. Enligt Bryman (2018) innebär denna ståndpunkt att när 

forskarna beskriver den sociala verkligheten så skapar de en konstruktion av verkligheten. Denna 

konstruktion är inte slutgiltig utan är en del av en ständigt pågående process som revideras efter 

hand (Bryman, 2018). Vi har nyttjat en fenomenografisk forskningsansats då vi vill förstå hur 

lärarna uppfattar betydelsen av den geografiska placeringen av skolan, således utgår vi från hur 

lärare uppfattar omvärlden (Starrin & Svensson, 1994; Kvale & Brinkmann, 2014). Den 

fenomenografiska forskningsansatsen beskriver enligt Starrin och Svensson (1994) vad relationen 

mellan människan och sin omvärld består av. En viktig del i detta är hur människan uppfattar sin 

omvärld. Kunskap är i denna forskningsansats relationen mellan många olika uppfattningar om 

världen, vilka är dynamiska och förändras över tid och bidrar till att människor uppfattar världen 

på nya sätt i nya sammanhang och situationer. Fenomenografin vill studera innehållet i denna 

kunskap (Starrin & Svensson, 1994). 

Intervjuer är ett mer effektivt sätt än exempelvis endast observation av lärarna för att få en djupare 

förståelse av lärares perspektiv på sin undervisning. Utifrån detta är intervjuer en lämplig metod 

för denna undersökning. Den typ av intervjuer som vi använt är semistrukturerade, vilket enligt 

Bryman (2018) är en flexibel intervjuform som innebär att vi haft en intervjuguide (se bilaga 3) 

men ibland ändrat ordning på frågorna, ställt följdfrågor och låtit intervjupersonerna ha stor frihet 

i att utforma sina svar (Bryman, 2018). Vi har gjort ljudinspelningar under våra intervjuer för att 

underlätta bearbetning av materialet och så korrekt som möjligt återge det informanterna sagt, samt 

att vi då inte behövt lägga fokus på att anteckna vad informanterna säger och kunnat vara mer 

närvarande under intervjuerna (Bryman, 2018). Vi ville se hur lärares arbete påverkas av skolornas 
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geografiska placering, därför undersöktes skolor både på landsbygd och i stad. Vi valde skolor 

med olika närområden för att se om det är någon skillnad i hur närområdet används i SO-

undervisningen beroende på miljön kring skolan. Vi ville också se hur lärarnas förutsättningar såg 

ut beroende på skolans geografiska placering och om de själva såg några skillnader jämfört med 

skolor i andra miljöer. 

Avgränsningar 

Gällande avgränsningar funderade vi i ett första steg på att ta in fler perspektiv än lärarnas, såsom 

rektorers och elevers, men då vi insåg att detta skulle bidra till ett för brett och stort urval för denna 

studie valde vi att fokusera på lärare. Anledningen till att vi valde just lärare istället för rektorer 

beror på att det är de som är mest insatta i undervisningen. Vi anser även att lärare med stor 

sannolikhet kan sätta undervisningen i ett större sammanhang än om vi valt elever. En annan 

avgränsning som vi har gjort är att endast fokusera på undervisning i SO-ämnen. Anledningen till 

denna avgränsning är att den geografiska placeringen har en tydlig koppling till SO-ämnen, 

exempelvis är lokalhistoria och användning av närområdet centrala delar i samtliga SO-ämnen. Vi 

har valt skolor utifrån vårt kontaktnät av lärare, då detta ökar möjligheten för att kunna få tillgång 

till fältet. Vi har därmed använt oss av bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman (2018) innebär 

att vi har valt skolorna då de är lättillgängliga för oss.  Vi har även använt oss av ett så kallat 

snöbollsurval för att komma i kontakt med några av våra intervjupersoner, vilket skett genom att 

vi använt en intervjupersons kontakter för att nå fler intervjupersoner, detta stämmer väl överens 

med Brymans (2018) definition av begreppet.  

Analysmetod 

Enligt Bryman (2018) kan en komparativ design användas när man vill jämföra två eller flera olika 

fall. I denna design använder man en identisk metod för att studera de olika fallen. Metoden går 

att användas både i en kvantitativ eller en kvalitativ forskningsdesign. I och med denna beskrivning 

anser vi att det är en lämplig metod att använda oss av i vårt arbete i jämförelsen mellan stad och 

landsbygd. För att få ytterligare förståelse av insamlade data har vi använt en tematisk analys där 

vi kategorisera materialet i olika teman.  

Bryman (2018) hävdar att det finns sex olika steg att använda vid en tematisk analys, vilka vi har 

haft som utgångspunkt i vår analys:  
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1. Läsa igenom valda delar av analysmaterialet.  

2. Påbörja kodning av materialet.  

3. Utveckla koder till teman.  

4. Kategorisera teman och sätt namn på dem.  

5. Undersöka kopplingar och samband mellan teman  

6. Visa varför valda teman är intressanta i sammanhanget och försvara dem.  

I vårt arbete har vi funnit 24 koder. Koderna utomhuslektioner, kyrkor och muslimska 

samlingslokaler har varit de mest centrala koderna som har bidragit till skapandet av temat 

användning av närområdet. Centrala koder för skapandet av temat förutsättningar har varit 

elevhälsa, SVA samt lokaler. Utifrån intervjumaterialet skapades temat möta individuella behov 

utifrån de centrala koderna bildstöd och nivå-anpassade texter. Koderna studiebesök, kostnader 

och resor var grunden för skapandet av temat betydelse av geografisk placering. Några centrala 

koder som framkom i intervjuerna med stadslärarna var språkutvecklande arbetssätt, diskussioner 

och gemensamma powerpoints. Med utgångspunkt i dessa koder skapades temat arbetsmetoder. 

Genomförande 

Gällande vårt tillvägagångssätt under intervjuerna så har alla intervjuer utom en genomförts av 

en utav oss och varit 30-40 min långa, dock var två intervjuer längre än detta.  Alla intervjuer 

utom en har genomförts på lärarnas arbetsplats, vilket kan ha bidragit till att lärarna kände sig 

mer avslappnade och gett oss en bild av det närområde de undervisar i (Bryman, 2018). Den 

intervju som inte genomfördes på lärarens arbetsplats skedde på annan plats av praktiska skäl. 

Vår intervjuguide (se bilaga 3) inleddes med några korta frågor för att ge bakgrundsinformation 

om lärarna, sedan kom tre teman med ett antal frågor. Dessa teman var närområdet, 

förutsättningar och betydelsen av den geografiska placeringen. Exakt vilka frågor som ställdes 

varierade mellan intervjuerna, men grunden var ändå densamma och de följdfrågor som ställdes 

var för att fördjupa det intressanta i lärarnas svar. Detta möjliggjordes genom att vi använt oss av 

semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2018). Det inspelade intervjumaterialet har sedan lyssnats 

igenom. Vi har gjort en fokuserad transkribering, vilket innebär att vi transkriberat relevanta 

delar för studiens syfte (Braun & Clarke, 2006). När vi kategoriserat anteckningarna har vi utgått 

från vad som är gemensamt och vad som skiljer sig åt i lärarnas svar. Vi har också konstruerat 

teman utifrån de koder vi sett i svaren på landsbygden respektive i tätorten.  
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Presentation av intervjupersoner  

Lärare 1, 2 och 3 arbetar på en skola på landsbygden i en mindre tätort med cirka 2000 invånare. 

Skolan har 300–400 elever och 50–60 personal fördelad på ett tjugotal klasser och fritids. Skolan 

ligger nära både sjö och natur. Lärare 4 arbetar på en landsbygdsskola i en liten tätort med cirka 

1000 invånare. Skolan har cirka 200 elever och ligger i ett naturområde med sjöutsikt. Lärare 5, 6 

och 7 arbetar på en skola i stadsmiljö i en stad med cirka 100 000 invånare, där en stor andel av 

eleverna har svenska som andraspråk. Skolan har 300–400 elever och 50–60 personal som arbetar 

i skolans ordinarie klasser, i internationell klass samt på fritidshem.  

Lärare 1 är 52 år gammal och har arbetat som lärare i fem år och innan dess åtta år på fritids. Hen 

har hela tiden arbetat på samma skola och arbetat inom årskurs F–3 och arbetar nu i årskurs 1. 

Läraren har utbildning för årskurs F–6. 

Lärare 2 är 53 år gammal och har arbetat som lärare i 30 år. Hen har arbetat på samma skola hela 

sitt yrkesliv och arbetar i årskurs 1. Läraren är utbildad för att arbeta i årkurs 1–3. 

Lärare 3 är 63 år gammal och har arbetat 20 år som lärare. Hen har arbetat på tre olika skolor 

vilka alla varit placerade på landsbygd eller mindre orter. Läraren har arbetat 5 år på nuvarande 

skola och arbetar nu i årskurs 1. Hen har utbildning för att arbeta i årkurs F–7 och har inriktning 

svenska-SO.  

Lärare 4 är 31 år gammal och har arbetat 5 år som lärare, varav ett år parallellt med utbildning. 

Hen har arbetat 4 år på nuvarande skola och har tidigare arbetat på andra skolor på landsbygd. 

Läraren arbetar i årskurs 3 och är utbildad F–3 lärare.  

Lärare 5 är 47 år gammal och har arbetat 22 år som lärare, varav 17 år på samma skola. Hen har 

tidigare arbetat på en enparallellig 1–6 skola i en småstad. Läraren arbetar nu i årskurs 2 och har 

1–7 utbildning i matematik, NO och engelska.  

Lärare 6 är 47 år gammal och har arbetat 12 år som lärare. Hen har hela tiden arbetat på samma 

skola. Läraren arbetar i årskurs 2 och har 1–7 utbildning med inriktning matematik och NO, men 

har också kompetens i svenska. 

Lärare 7 är 37 år gammal och har arbetat 13 år som lärare med två föräldraledigheter. Hen har 

hela tiden arbetat på samma skola. Läraren arbetar i åk 2 och har 1–7 utbildning. 
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Etiska överväganden 

Vi har varit transparanta och informerat deltagarna i vår studie om syftet med vår undersökning, 

samt att deras deltagande är frivilligt (se bilaga 2). Deltagarna har informerats om vilka moment 

som ingår i studien. Vi har frågat om deltagarnas samtycke genom ett samtyckesformulär (se bilaga 

1) för att delta i undersökningen och påpekat att de kan hoppa av när de vill utan att behöva ge en 

förklaring till det. Vi har även tillfrågat deltagarna om de tillåter inspelning av intervjuerna. De 

uppgifter som har samlats in har behandlats konfidentiellt och endast använts i studiens syfte. 

Dessa etiska överväganden har gjorts med utgångspunkt i Bryman (2018) samt i Forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet, 2002). Vid analysen av vår insamlade data har vi arbetat för att ingen 

skola ska framstå som bättre än någon annan, då syftet inte är att ställa skolorna mot varandra på 

ett sådant sätt. 

Metoddiskussion 

Guba och Lincoln (enligt Bryman, 2018) menar att forskaren behöver säkerställa att hen har agerat 

i god tro vid sina undersökningar. De hävdar även att forskaren behöver ge en rättvis bild av de 

olika åsikter och tankar som deltagarna uttrycker i studien. Detta är något vi har tagit hänsyn till 

för att behålla tillförlitligheten i vår studie då det finns en risk att vi vinklat det resultat vi fått 

utifrån våra relationer till undersökningspersonerna.  

En aspekt som kan vara problematisk med vår studie är att flera av de intervjuade lärarna arbetar 

på samma skolor, vilket kan ha begränsat vårt resultat, eftersom urvalet av skolor är litet. Vid några 

intervjuer fanns det störningsmoment, vilket kan ha distraherat lärarna. Vi upplevde dock inte att 

detta påverkade svaren som lärarna gav. Alla intervjupersoner fick intervjuguiden i förväg, men 

alla hade inte haft tid att läsa igenom den innan intervjun. De lärarna som hade hunnit läsa 

intervjuguiden innan och funderat kring sina svar verkade något lugnare under intervjuerna och 

några av dem utvecklade sina svar mer. Vid en intervju var det problem med 

inspelningsutrustningen, vilket gjorde att delar av intervjun fick göras om. Detta bidrog till att 

vissa av lärarens resonemang blev mindre utvecklade vid den intervju som spelades in och vi gick 

miste om svar som kunde varit intressanta att ha med i vår undersökning. Vi upplevde att vi blev 

tryggare i att intervjua för varje intervju vi genomförde och exempelvis kom på fler följdfrågor till 

lärarna. Detta skulle kunna tyda på att vi kom närmare den expertintervjuare som Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver, som är bra på att känna av situationen och lyssna in intervjupersonen 
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och inte är så fokuserad på intervjuguiden. Vi har sannolikt också blivit bättre på det 

intervjuhantverk de också beskriver (Kvale & Brinkmann, 2014). Efter några intervjuer kom vi på 

fler områden som hade varit intressanta att undersöka, vi valde dock att inte förändra något i 

intervjuguiden då vi ville kunna jämföra intervjusvaren med varandra. 
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Resultat 
 

Användning av närområdet 

Samtliga lärare förklarar att de går på studiebesök med sina elever i närområdet. Lärarna 

beskriver att dessa besök ofta handlar om att lära sig om olika yrken som finns i elevernas 

närområde. Både lärare 2 och 5 nämner att eleverna får intervjua olika yrkeskategorier i 

närområdet i samband med undervisning kring yrken. Bland annat kan dessa yrken vara 

skolpersonal, såsom kökspersonal och vaktmästare, men även frisör och bagare. På landsbygden 

hävdar lärarna att det finns färre verksamheter att besöka än i stadsmiljö, men i båda miljöerna 

besöks enligt lärarna exempelvis affärer, brandkår, bibliotek och kyrka. En typ av studiebesök 

som endast förklaras besökas på landsbygden nämns av lärare 2 och 4, vilket är att besöka 

bondgårdar. Båda beskriver fortsättningsvis att en metod för att lära eleverna om fler yrken är att 

låta föräldrar besöka och berätta om sina yrken. Lärare 2 och 3 poängterar att det inte finns 

någon sjukvård i närområdet där de arbetar, men däremot finns det folktandvård som brukar 

besöka eleverna i förskoleklass. Utöver folktandvården uttrycker lärare 1 att polis samt 

ambulanspersonal besöker skolan. De verksamheter som lärarna i stadsmiljö hävdar att de 

besöker är till exempel vårdcentral, museum och muslimska samlingslokaler då dessa inte finns i 

närområdet vid de landsbygdsskolor vi undersökt. En svårighet som har framkommit under 

intervjuerna på landsbygden gällande studiebesök är att utbudet av platser att besöka är mindre i 

närområdet, vilket enligt lärarna bidrar till långa resor för att besöka vissa platser. I staden 

uttrycker lärare 5 att: 

Vi tycker det är svårt å besöka kyrkor med den personalen som finns där… dom är färgade av sin tro. En 
del håller det väldigt professionellt ändå, en del har svårare för det å sen när man kommer dit vet man inte 
vem man stöter på. Å då är det ju ändå jag som är ansvarig i slutändan. 

Detta har enligt stadslärarna lett till att de ofta själva leder undervisningen vid studiebesök 

istället för att ta hjälp av någon utomstående. Lärare 5 funderar kring vad lärare får ut av 

studiebesök i förhållande till det arbete som lärarna lägger ner på det. Hen menar att mycket av 

det arbete lärarna lägger ner i samband med studiebesök är administrativa uppgifter såsom 

bokningar av resor och guidningar, vilket inte hör till lärarens pedagogiska uppdrag. Vidare 

hävdar läraren att många bra lektionsaktiviteter kostar mycket pengar och borde subventioneras 

mer. 
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I samband med historieundervisningen beskriver lärare 3 att hen arbetar med kvinnors och mäns 

levnadsvillkor förr i tiden. Lärare 2 uttrycker att på sin nuvarande skola görs regelbundna 

bussresor om lokalhistoria och ett återkommande moment är att eleverna får testa på att leva 

stenåldersliv en dag. Eleverna får enligt lärare 2 även möjlighet att besöka en gammal skola i 

närområdet. Lärare 4 beskriver ett liknande moment där hens elever i historia brukar besöka ett 

skolmuseum där en pensionerad lärare brukar dramatisera hur det var i skolan förr i tiden. Det 

finns ett liknande museum för skolorna i städerna att besöka, men både lärare 5 och 6 uttrycker 

att endast två klasser från varje skola får besöka detta. Lärare 5 hävdar även att det blir orättvist 

om vissa klasser får ha studiebesök eller andra lektioner utanför skolan när inte parallellklasser 

får det, vilket enligt läraren är viktigt att fundera kring i samband med studiebesök. Lärare 1 

instämmer med det lärare 5 säger och poängterar att det är viktigt med samplanering i samband 

med studiebesök. Något som lärarna i stadsmiljön beskriver att de gör med sina elever är att gå 

stadsvandringar för att lära eleverna mer om sitt närområde. På landsbygden säger lärarna också 

att de går promenader med sina elever bland annat för att lära sig lokalhistoria och vad olika 

byggnader har varit förr i tiden. Utöver historieundervisningen beskriver lärarna i staden hur de 

arbetar med närområdet i samhällskunskap. De lyfter fram att eleverna ska lär sig om trafik 

genom trafikpromenader, då detta är högst aktuellt i stadsmiljö. Lärare 6 poängterar att 

”Samtidigt tycker jag det är väldigt viktigt att våra barn kommer ut i samhället. Vi övar på att 

åka buss och sånna grejer. Jag tycker inte om att man hyr buss, utan det är en del i att bli en 

samhällsmedborgare, att faktiskt lära sig åka buss.”. Lärare 5 anser att det är viktigt att visa på 

polisen som något positivt som finns där för att hjälpa i arbetet med samhällsfunktioner. Detta 

hävdar lärare 5 görs på grund av att det i området där hen arbetar finns en stor misstro till 

polisens arbete. 

Ingen av lärarna i stadsmiljö beskriver att de använder utomhuslektioner som 

undervisningsmetod, men ibland uttrycker de att de är ute och har lektioner om trafik, NO, NTA 

och matematik. Dessa lektioner genomförs enligt stadslärarna ofta på skolgården eller väldigt 

nära skolan. Lärare 7 ger flera exempel på vad utomhuslektioner skulle kunna innebära i SO 

exempelvis arbete med trafik, kartor/orientering, källsortering. Även lärarna på landsbygd säger 

att de har utomhuslektioner inom NO och matematik. Där menar lärarna att närområdets natur 

och vatten i utomhusundervisningen används till stor del. Den största skillnaden mellan stad och 

landsbygd gällande utomhuslektioner är att lärarna på landsbygden beskriver att de har fler 
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utomhuslektioner. Dessa lärare påstår sig ha en strävan att använda närområdet i undervisningen 

i större utsträckning än lärarna i staden. Lärare 1 nämner exempelvis att hen skulle vilja 

samarbeta mer med hembygdsföreningen och ha återkommande lektionsinslag tillsammans med 

dem. När lärarna i staden använder närområdet hävdar de att det är främst i form av den typen av 

studiebesök som tidigare nämnts. Stadslärarna ger flera argument till varför de väljer att inte ha 

utomhuslektioner bland annat bristande tillgång på personal, förutsättningar inom elevgruppen 

och att det är svårare för eleverna att fokusera. Lärare 5 hävdar att det är svårt att vara ute i 

stadsmiljö med elever med skyddad identitet då det är många människor i rörelse och läraren inte 

vet vem hen skyddar eleverna ifrån. Även lärare 3 på landsbygden lyfter några problematiska 

aspekter kring utomhuslektioner. Hen beskriver att det är tidskrävande både att planera och 

genomföra dessa lektioner, samt att läraren instämmer i den bristande personaltillgång som 

stadslärarna beskriver. Även lärare 2 påpekar att tillgången på personal påverkar vilken typ av 

undervisning man som lärare kan genomföra. Lärare 3 beskriver också en känsla av press att 

undervisningstiden ska användas till just undervisning och inte fri lek utomhus och att denna 

press har ökat från förskoleklassen till årskurs 1. 

Samtliga lärare i stadsmiljö beskriver att de i religionsundervisningen pratar mycket om det som 

är gemensamt för de Abrahamitiska religionerna och i samband med detta pratar om 

religionsfrihet. Läraren 7 menar att det är viktigt att visa på att skolan inte försöker övertala 

eleverna om att någon religion är bättre än någon annan. Lärare 7 poängterar också att det är 

viktigt att kommunicera med och förbereda föräldrar inför studiebesök i religionsundervisningen. 

Lärare 7: det är väldigt viktigt att tydliggöra för föräldrarna att...ja, men det här handlar inte om att vi ska 
övertyga ditt barn att börja tro på något sätt. 

Intervjuare: nej 

Lärare 7: men det är faktiskt en del i att, liksom att växa upp i Sverige att du ska få kunskap om olika 
religioner. Det är väldigt viktigt att förklara det för föräldrarna ändå. 

En anledning till att läraren ser dessa delar som viktiga kan vara att alla elever utom tre i klassen 

är muslimer och att vissa föräldrar inte förstår varför deras barn ska besöka exempelvis en kyrka, 

hävdar lärare 7. Enligt lärarna på landsbygden fokuserar de till väldigt stor del på kristendom då 

inga andra religioner finns i elevgrupperna och det endast finns kyrkor som religiösa 

samlingslokaler i närområdet. I samband med kristna högtider gör lärarna 1,2 och 3 besök i 

kyrkan där bakgrunden till firandet av högtiderna dramatiseras. Landsbygdslärarna uttrycker att 
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de även undervisar om andra religioner, men förutsättningarna för att undervisa om kristendom 

är bättre i närområdet. Lärare 4 säger att hen ibland kompenserar den bristande tillgången på 

andra religionsutövningsplatser i närområdet, genom att samtala med eleverna om islam och 

moskéer när det finns i närheten i samband med andra resor och studiebesök. Läraren menar 

även att teknik kan vara ett hjälpmedel för att få tillgång till kunskap om olika religioner. 

Gemensamt för både landsbygd och tätort är att det inte finns möjlighet att besöka någon 

synagoga i närområdet. På grund av detta anser lärare 1 att elever i årskurs 3 borde få besök av 

kunniga personer inom olika världsreligioner, då det ligger i lärarens ansvar att alla religioner 

blir representerade. Lärare 5 betonar att det inte är rättvist när vissa religioner blir mer 

representerade än andra, exempelvis att det inte finns möjlighet att besöka någon synagoga men 

kyrkor och muslimska samlingslokaler besöks.  

I klasser som de i stadsmiljö där många elever har stark anknytning till många länder runt om i 

världen blir det enligt lärarna viktigt att ta in detta i sin undervisning. Lärare 7 beskriver att hen 

arbetar från världen till närområdet i sin SO-undervisning, medan lärare 5 beskriver att hen 

börjar i närområdet till världen och sedan tillbaka till närområdet i undervisningen. När 

stadslärarna pratar om världen påstår de att det handlar om att koppla undervisningen till de 

länder som eleverna har anknytning till och på så sätt göra undervisningen relevant för dem. 

Lärare 1 påstår att när hen var ung hade de flesta på landsbygden en stark lokalhistorisk 

anknytning, men numera hävdar läraren att det inte längre är så då många elevers familjer är 

ditflyttade. Detta leder till att alla inte känner varandra lika väl som tidigare, enligt lärare 1. 

Arbetsmetoder  

Fortsättningsvis kommer vi beskriva olika didaktiska metoder som lärarna säger sig använda i 

sin undervisning. Inledningsvis vill vi visa hur lärare 4 förklarar att hen nyttjar närområdet som 

en kontext för undervisningen. 

Lärare 4: Jag tänker att det är ganska gynnsamt så som skolan är placerad, just att det blir att man pratar 
om, men så här det kommer spontana frågor, å det, det väsnas jättemycket ute vad är det? Det är 
nån som jobbar i skogen, jaha okej vad kan man jobba med då? Varför gör dom det? Det blir 
mycket spontant. 

Intervjuare: mm, det poppar upp mycket, det som kommer i sammanhanget  

Lärare 4: mm, precis, just eftersom skolan ligger som den gör så blir det, det känns som att de här 
punkterna just som gäller sådana saker som gäller närområdet och det här med förutsättningar för 
bebyggelse och så är sådant som vi matchar med jämna mellanrum på grund av olika saker som 
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händer runt omkring där vi är och vad vi ser ut mot våra panoramafönster ut mot åker, skog, 
vatten. 

Lärare 4 beskriver en kontinuerlig dialog med eleverna om det som intresserar dem och att hen 

försöker att i så stor utsträckning som möjligt ta in elevernas frågor och funderingar i 

undervisningen. Detta menar läraren är ett sätt att sätta saker i sitt sammanhang, vilket läraren 

ständigt försöker göra. Ytterligare ett exempel på hur läraren förklarar att hen gör detta är att när 

klassen arbetade med kroppen fick de besök som tog blodprov på läraren. Detta säger läraren att 

hen gjorde för att få ett praktiskt exempel som rör den aktuella undervisningen. Vidare menar 

lärare 4 att genom detta arbetssätt kommer allt relevant ämnesinnehåll att behandlas. Lärarna i 

stadsmiljö har flera gemensamma arbetssätt exempelvis använder de metoden EPA som går ut på 

att eleverna först får tänka själva, sedan diskutera i par för att slutligen diskutera i helklass. 

Stadslärarna förefaller även arbeta väldigt medvetet och strukturerat i sin religionsundervisning 

som nämnts tidigare, där de vill visa på likheter mellan religioner och förklara innebörden av 

religionsfrihet. Detta arbete sker enligt stadslärarna för att skapa ömsesidig respekt och 

förståelse. I klassrummet uttrycker lärarna i staden att de arbetar mycket med diskussioner och 

använder gemensamma powerpoints, där bilder från exempelvis närområdet blir ett stöd för 

inlärning och förståelse. Lärare 7 säger att hen arbetar aktivt med talfördelning, exempelvis med 

hjälp av glasspinnar med elevernas namn. Hen nämner även att tydliga mål inför lektionerna 

används för att eleverna ska få en förståelse för varför lektionen är viktig. Denna lärare påstår sig 

även arbeta med så kallad exit ticket för att eleverna ska visa vad de lärt sig under lektionen. 

Lärare 6 anser att det är viktigt att inte använda böcker rakt av utan att utgå ifrån eleverna och 

arbeta med det på ett medvetet sätt. Denna lärare förklarar att hen arbetar mycket med samtal 

kring ord och förståelse, där eleverna är aktiva. Läraren beskriver att ett viktigt skäl till att hen 

arbetar med ord och ordförståelse är att många elever har svenska som andraspråk och att detta 

enligt läraren blir en del i att utveckla elevernas språkkunskap i svenska. Lärare 6 menar att 

”SVA-undervisningen behöver inte vara förenklad, men det är viktigt att jag som lärare har 

överseende med deras grammatiska fel.” 
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Förutsättningar 

Vad gäller förutsättningar i stadsmiljö är den största kontrasten till landsbygden enligt lärarna 

omfattningen av elever i behov av SVA-undervisning. Detta leder bland annat till att alla lärare 

på stadsskolan vi undersökt förklarar att de behöver ha kompetens att undervisa inom SVA, då 

undervisningen i svenska till stor del är SVA-undervisning på skolan. På landsbygden beskriver 

lärarna att kompetensen inom SVA-brister eftersom det inte finns någon SVA-undervisning på 

skolorna. Detta säger lärarna beror på att det på dessa skolor inte finns elever i behov av SVA-

undervisning. Både på landsbygd och i staden finns det enligt lärarna elever i behov av 

modersmålsundervisning, men eleverna på landsbygden får inte denna undervisning med 

motiveringen av lärarna att de är för få. Lärare 4 menar att det tidigare har funnits 

modersmålsundervisning i engelska på skolan, men att detta inte fungerade så bra då det var 

svårt att genomföra undervisning på lagom nivå eftersom eleverna gick i olika årskurser. Hen 

hävdar också att nuvarande elever från Baltikum inte får modersmålsundervisning eftersom de, 

som läraren uttrycker det, ”klarar sig bra på svenskan”. På stadsskolan hävdar lärarna att det 

finns modersmålslärare anställda på heltid, de tillägger att det finns fem stycken 

studiehandledare som handleder eleverna på deras modersmål. Lärarna beskriver att 

studiehandledare främst är till för nyanlända elever och graden av studiehandledning varierar 

från elev till elev baserat på elevernas språkkunskap i svenska. Lärare 5 och 6 uttrycker att de har 

studiehandledarna med i klassrummet under lektionerna. Lärare 5 nämner att hen har 

studiehandledare 1 timme i veckan för två elever och lärare 6 säger att hen har studiehandledare 

ett par tillfällen i veckan. Lärare 7 ger oftast uppgifter till studiehandledarna att arbeta med i 

annan lokal än klassrummet. Anledningen till att lärare 7 inte har studiehandledare i klassrummet 

beskriver hen på följande sätt. 

Jag har valt att inte göra så, utan jag...det kan hända någon gång ibland om det är någon såhär ‘wow, det 
här är en jätteviktig lektion’ liksom så. Då kan jag säga till att studiehandledaren ska komma in i 
klassrummet och att hon då delvis får stå och tolka. Men det är ganska jobbigt att stå och dra massa fakta 
och så ska hon säga samma sak. Det tar extra tid och om det är på ett annat språk är det bara en del av 
klassen som förstår. De andra sitter och inte fattar någonting. Då sätter jag hellre de som har behov av 
studiehandledning i en mindre grupp med studiehandledaren. 

När det gäller övriga resurspersoner i klassrummen säger de flesta av lärarna att de har någon 

form av elevassistenter, dessa resurspersoner är enligt lärarna baserade på de behov som finns i 

klassen. Lärare 1 och 2 uttrycker att de har elever i behov av resurspersoner, dock saknas detta i 
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deras klasser. I stadsmiljön poängterar lärarna att samtliga klasser på skolan har resurspersoner, 

men sysselsättningsgraden hos dessa varierar. Lärare 5 förklarar att hen har en fritidslärare på 

heltid i klassen som är riktad mot en enskild elev. Lärare 6 och 7 nämner att de har fritidslärare 

på deltid i sina klasser. Lärare 7 säger att hen har sin resursperson 1 lektion i veckan i 

klassrummet, men framförallt finns denna person på raster och vid förflyttningar mellan lokaler. 

På landsbygden uttrycker alla lärare utom lärare 4 behov av resurspersoner, men lärarna betonar 

också vikten av att de som har detta uppdrag har en pedagogisk utbildning och erfarenhet. Lärare 

2 påpekar att: 

Det är ju inte bara det att man vill ha en till och att det är en assistent som det ofta är å som inte är så 
utbildad på det svåraste, där har vi ju lite att jobba på, då skulle man kunna göra mycket mer, det tycker jag 
inte finns tillräckligt egentligen, det är ju väldigt mycket vad jag som klasslärare kan förmå att göra. 

Lärare 4 beskriver att hen har en resursperson på heltid som är riktad till en elev. Lärare 3 

förklarar att hen har en resursperson i klassen cirka en timme om dagen. Lärare 1 reflekterar 

kring på vilket sätt resurspersoner ska arbeta, om de ska vara riktade mot enskilda elever eller 

arbeta med mindre grupper, hen menar på att det finns fördelar med att jobba med mindre 

grupper. Hen uttrycker även att det är problematiskt att unga personer ofta får ett så viktigt och 

svårt uppdrag som elevassistenter. En annan viktig yrkesgrupp enligt lärarna på alla skolor är 

speciallärarna och samtliga lärare är väldigt positiva till de insatser som speciallärarna gör. På 

alla skolor uttrycker lärarna att det finns speciallärare anställda på heltid med fokus på svenska 

och matematik.  På båda landsbygdsskolorna beskriver landsbygdslärarna att det finns en 

speciallärare på heltid som är inriktad på f-3. På skolan där lärare 4 arbetar säger hen att 

specialläraren för F-3 fått ta utökat ansvar för andra årskurser då specialläraren som brukar ha 

det ansvaret är föräldraledig. Enligt stadslärarna finns det på stadsskolan fem speciallärare, varav 

två har denna yrkesutbildning övriga tre har lärarutbildning. Lärare 5 uttrycker att det denna 

termin är dåligt med speciallärare eftersom en är föräldraledig och det är svårt att hitta vikarier.   

På samtliga skolor beskriver lärarna att det finns elevhälsoteam som är till för att på olika sätt 

stötta elever. Lärarna förklarar att i elevhälsoteamen ingår det på samtliga skolor skolsköterska, 

kurator, speciallärare, talpedagog och psykolog. På alla landsbygdsskolor uttrycker också lärarna 

att det finns arbetsterapeut. I vilken omfattning dessa kompetenser är tillgängliga varierar från 

skola till skola, men generellt har landsbygden enligt lärarna tillgång till färre av dessa 

kompetenser. Exempelvis säger lärare 4 att skolsköterskan endast är tillgänglig en och en halv 



  24 
 

dag i veckan, medan stadslärarna påstår att de har skolsköterska på heltid. På skolan där lärare 4 

arbetar nämner hen att det finns en talpedagog på endast 25 %, detta på grund av att personen 

som har tjänsten egentligen har gått i pension men skolan har inte kunnat rekrytera någon 

ersättare till tjänsten. Trots att stadsskolan enligt stadslärarna har tillgång till fler resurspersoner 

anser lärare 6 att resurspersonerna inte räcker till utifrån elevernas behov. Exempelvis beskriver 

läraren att en del av skolans elever har upplevt trauman, vilket kräver ett omfattande stöd ifrån 

elevhälsan. 

Gällande skolornas lokaler upplever alla lärare utom lärare 4 att lokalerna är för små. Detta 

bidrar till att samtliga lärare utom lärare 4 tycker att det är svårt att avskärma i klassrummet och 

dela upp klassen i grupper på ett bra sätt. Lärare 2 menar exempelvis att det kan vara svårt med 

skapande verksamhet i trånga lokaler. Lärare 7 uttrycker även att de små klassrummen gör det 

svårt att möblera. Flera uttrycker också en avsaknad av grupprum i anslutning till sina klassrum, 

dock säger både lärare 4 och 6 att de har tillgång till grupprum i anslutning till sina klassrum. 

Trots detta beskriver lärare 6 att det är konkurrens med annan personal om sitt grupprum. Lärare 

2 och 3 påpekar att de ibland har möjlighet att använda förskoleklassens lokaler som finns i 

anslutning till deras klassrum. Tillgängligheten till dessa lokaler begränsas av att de endast kan 

användas när förskoleklassen inte är i lokalerna. Lärare 5 och 7 beskriver att det finns en 

“studiehall” för eleverna att sitta och arbeta i, men att det där saknas arbetsro. Därmed föredrar 

dessa lärare att ha eleverna i klassrummet, vilket ger bättre överblick över gruppen. Lärare 2 

uttrycker också att det kan vara svårt med överblick i vissa lokaler och att personer kan passera 

genom lokalerna, vilket gör att även denna lärare ser fördelar med att ha eleverna i klassrummet.  

Något som kan påverka möjligheten att utnyttja lokalerna är antalet elever i klassen. Lärare 1-3 

säger att de har klasser med 14-15 elever. Lärare 1 påpekar att föräldrarna uppskattar de små 

klasserna på skolan, då eleverna inte hinner bli sedda när grupperna i högre årskurser blir större. 

Vidare hävdar lärare 1 att de små grupperna också är bra för att hinna med läs- och 

skrivinlärningen. Lärare 1 poängterar även att gruppstorleken i klasserna anpassas efter elevernas 

behov. Lärare 4 beskriver att hen har en klass med 30 elever som ofta delas upp i två klassrum 

med en annan lärare, vilket är möjligt större delen av tiden eftersom den andra läraren jobbar 

deltid. I intervjuerna av stadlärarna framkom det att deras klasstorlek är 17-18 elever, men 

elevomsättningen är så hög att lärare 7 har svårt att uttrycka hur många elever hen har i klassen. 
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Ett viktigt skäl till elevomsättningen i staden är att det enligt lärare 7 regelbundet kommer elever 

till klasserna ifrån förberedelseklass. Lärare 6 säger att ”dessa måste slussas in succesivt i 

klasserna”, vilket hen ser som något krävande då det är mycket nytt att lära dem. Lärare 4 

uttrycker att det finns stor variation gällande elevernas behov, samt att många föräldrar med barn 

i behov av stöd har sökt sig till landsbygden för att de ansett att det är lugnare där. Hen hävdar 

ändå att det går ganska bra att räcka till för eleverna och att hens elevgrupp är homogen. 

Majoriteten av lärarna uttrycker en frustration över vissa delar i de förutsättningar de har, några 

av lärarna anser ändå att du som lärare får anpassa dig efter de förutsättningar du har och göra 

det bästa av dem. 

Möta individuella behov 

Här följer en tabell över olika extra anpassningar som lärarna förklarar att de gör i klassrummet. 

Vi har i våra intervjuer bett lärarna ge exempel på extra anpassningar de gör i sina klassrum, 

således kan lärarna använda sig av anpassningar som inte är ikryssade i tabellen men de har inte 

nämnt det i intervjuerna.  

 Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 Lärare 6 Lärare 7 
Sittkudde 
 

X X X X X X X 

Placering i klass-
rummet 
 

   X X X X 

Bildstöd 
 

X X X  X X X 

Plock-material för 
koncentration 
 

  X X X X X 

Nivå-anpassade texter 
 

X X X  X X X 

Hörsel-kåpor 
 

X X X X X X X 

Ipads/dator 
 

 X  X X X X 

Rörelse-paus 
 

    X X X 

Avskärmningar 
 

X  X  X  X 

Eget schema   X X X   

Tidshjälpmedel  X  X   X 



  26 
 

Som tabellen visar säger samtliga lärare att de använder hörselkåpor och sittkuddar, de flesta 

använder också nivå-anpassade texter och bildstöd. Vidare kommer flera anpassningar redovisas 

som enskilda lärare nämnde utöver det som redovisas i tabellen. Lärare 1 beskriver att hen 

använder tecken som stöd i sin undervisning, som består av tecken från teckenspråk för att stödja 

kommunikationen med eleverna. Läraren förklarar att hen också har en bitring till en av sina 

elever, då denna elev inte ska bita på andra saker i klassrummet. Enligt lärare 2 hjälper hen vissa 

elever att komma på plats och komma igång med arbetet, samt avgränsar uppgifterna för vissa 

elever. Denna lärare tillägger att hen har en elev som vissa lektioner är med årskursen över, för 

att få utmaningar på sin nivå. Lärare 2 uttrycker även att hen har en särskild plats i klassrummet 

dit eleverna kan gå för att få en paus. Lärare 1 och 4 säger att de ger extra förklaringar till vissa 

elever, dock hävdar lärare 4 att hen stannar hos en elev tills eleven slutfört sina uppgifter. Lärare 

4 nämner att några elever har gummiband fastspänt på stolen vid fötterna för att hjälpa dem att 

koncentrera sig. Enligt lärare 6 har hen en så kallad intextbok för att hålla koncentrationen och 

anteckna för sin egen skull. Lärare 7 beskriver att hen ger tydliga förberedelser för hela klassen 

vid exempelvis studiebesök och har en markerad ruta i klassrummet där en elev får röra sig. 

Läraren menar också att det kan vara problematiskt att vikarier inte är insatta eller hinner sätta 

sig in i de extra anpassningar som finns i klassrummet. Lärare 1 nämner också en problematisk 

aspekt kring extra anpassningar, hen menar att all tid som läggs på extra anpassningar tar tid från 

övriga elever som inte hinner bli sedda under lektionerna. Därmed uttrycker lärare 1 en 

frustration över att hen inte hinner med att möta alla elevers behov. Lärare 7 anser också att det 

ibland kan vara ett hinder för läraren när många elever är i behov av extra anpassningar, dock 

menar hen att det också kan vara lyftande att arbeta med dessa elever. 

Betydelse av geografisk placering  

Följande område bygger på lärarnas reflektioner kring hur deras undervisning hade påverkats av 

en annan placering än deras nuvarande skola. Därmed är detta grundat på lärarnas tankar om hur 

det skulle kunna vara på en annan plats. Lärarna i staden är alla överens om att det hade varit ett 

större projekt med studiebesök och liknande på landsbygden då det ofta kräver mer resor och 

större kostnader. I överensstämmelse med detta beskriver de att staden har ett större utbud av 

platser att göra studiebesök på. Utöver detta säger lärare 5 att ”Konkurrensen mellan skolorna 

här i staden är stor och mycket kan vara fullbokat, det är sånt som kan sätta käppar i hjulen.” 

Gällande närområdet hävdar läraren fortsättningsvis att naturmiljön är mer tillgänglig på 
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landsbygden, att det är lättare att använda den samt att den omgivande miljön är lugnare med 

färre distraktioner. I stadsmiljön menar läraren däremot att det är många distraktioner, att det tar 

längre tid att ta sig till naturmiljön och att skolgården ofta är upptagen av elever som har rast. 

Lärare 6 anser däremot att förutsättningar finns för att ha utomhuslektioner i naturmiljö skyddad 

från trafik, dock föredrar läraren själv att ha lektioner inomhus eftersom klassrummet med fyra 

väggar ger en struktur. Lärare 6 hävdar fortsättningsvis att hen inte haft fler utomhuslektioner om 

hen arbetat på en landsbygdsskola, då läraren själv inte uppskattar att vara utomhus. Lärare 5 

poängterar att huruvida en lärare anser sig ha hinder eller möjligheter gällande 

utomhuspedagogik beror till stor del på lärarens inställning och vilja.  

En av de centrala skillnaderna som stadslärarna lyfter fram är att undervisningen i svenska hade 

varit annorlunda utformad. Lärare 7 uttrycker exempelvis att undervisningen i svenska på 

nuvarande skola sker i form av SVA-undervisning, vilket sannolikt inte varit fallet på en 

landsbygdsskola. Läraren fortsätter med att beskriva att SVA-elever kan hamna mellan stolarna 

på landsbygden, då man inte lägger ner lika mycket tid på att förklara ord om resten av klassen 

har svenska som modersmål. Hen menar även att tillgången på studiehandledning förmodligen 

sett annorlunda ut på en annan skola. Lärare 6 resonerar på följande sätt angående den 

geografiska placeringens betydelse. 

Lärare 6: Nja, jag hade nog inte blivit lika bra på att anpassa [undervisningen] tror jag. Å det här 
språkutvecklande arbetssättet som jag ändå har tvingats till att faktiskt tänka efter. 

Intervjuare: Mm 

Lärare 6: För vi kan inte bara ta böcker rakt av och jag tycker heller inte om att göra det.  

Intervjuare: Okej 

Lärare 6: Det skapar liksom inget sammanhang, utan man vill ju utgå ifrån eleverna. Eh, så man har lärt sig 
väldigt mycket å jag tror kanske inte att jag hade utmanats så naturligt...om jag kanske hade 
jobbat...på något ställe där det kanske inte är så många SVA-elever till exempel, eller att det är så 
många med trauman och så, för även där har man ju också lärt sig att hantera dom här barnen, 
tycker jag på ett ganska bra sätt. Eller jag kanske hade lärt mig något annat [på en annan skola] 
det vet jag inte. Men jag tror jag har lyckats få till en undervisning som är väldigt genomtänkt. 
Jag tvingas till att göra det här. 

I och med detta hävdar lärare 6 att vem som helst inte hade kunnat arbeta på nuvarande skola. 

Utifrån tidigare beskrivning av hur religionsundervisningen ser ut på stadsskolan anser lärare 6 

att religionsundervisningen hade varit mer teoretisk på en annan skola och inte lika levande som 

på nuvarande skola. Läraren uttrycker också att hen skulle ta med sig erfarenheter från 
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nuvarande skola om hen arbetat på en annan skola. Lärare 6 avslutar med att säga att en 

möjlighet med nuvarande skolas placering är att det finns många kulturer i området. Även lärare 

7 lyfter fram en möjlighet på stadsskolan eftersom samtliga klasser har tillgång till IT-teknik. 

Denna tillgång består enligt lärare 7 av att alla elever har varsin Ipad, samt att det i varje 

klassrum finns projektor och dokumentkamera. 

Samtliga lärare på landsbygden är eniga om att religionsundervisningen hade påverkats av en 

annan placering. Lärare 1 menar att det är lättare att hitta personer som representerar andra 

religioner än kristendom i stadsmiljö, då representation endast finns av kristendom i närområdet 

kring lärarens skola. Läraren hävdar även att det finns färre kulturer representerade på 

landsbygden. Lärare 3 ger ett annat perspektiv på hur representation av olika kulturer och 

religioner kan påverka undervisningen. Läraren anser att undervisningen påverkas av om 

elevgruppen är heterogen eller homogen, vilket kan variera mellan stad och landsbygd. Vidare 

betonar läraren vikten av att ge eleverna perspektiv på sitt eget närområde. Läraren uttrycker 

även att elever på landsbygden kan behöva förberedas för att möta andra kulturer och religioner 

än vad de är vana vid från sin uppväxt på landsbygden, då denna miljö ofta är väldigt homogen. 

Lärare 4 styrker detta genom att beskriva elevgruppen i stadsmiljö som mer heterogen än 

landsbygden. Lärare 3 föreslår användningen av digitala verktyg som en lösning på bristande 

representation av olika grupper i närområdet, detta ger kommunikationsmöjligheter och blir ett 

sätt att få in världen i klassrummet.  

När det gäller studiebesök anser samtliga lärare på landsbygden att utbudet för att göra 

studiebesök hade varit större i stadsmiljö. Lärare 3 menar exempelvis att kulturutbudet hade varit 

större i stadsmiljö och beskriver hur vissa platser för kulturella aktiviteter i närområdet har lagts 

ner. Detta kan enligt lärare 3 vara en problematik på landsbygden eftersom det som läggs ner kan 

vara det enda tillgängliga i tätorten. Lärare 1 och 2 ser en potential på landsbygden gällande 

studiebesök, eftersom de menar på att det kan vara lättare att få ett ja av företag i närområdet. 

Lärare 1 förklarar detta med att ”För att man känner att på en liten ort så är det viktigt att man 

ställer upp, att affären eller banken vill visa sig för kommande kunder.” Läraren hävdar även att 

konkurrensen gällande studiebesök är större i stadsmiljö. Något som är ett hinder gällande 

studiebesök i landsbygdsmiljö enligt lärare 1, 2 och 4 är att det ofta kan vara stora kostnader. 

Lärare 1 ser också resor som ett hinder för studiebesök, då det på landsbygden ofta innebär 
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längre resor till platser att besöka. Lärare 2 visar trots detta på en möjlighet gällande resor, vilket 

är att skolan har busskort som ger gratis resor till kulturaktiviteter. Lärare 4 hävdar att 

ekonomiska prioriteringar måste göras och ibland får du som lärare välja om eleverna ska få nya 

böcker eller om de ska få åka på resor.  

En aspekt landsbygdslärarna menar är en fördel med landsbygdsmiljön är tillgången till 

naturmiljö i undervisningen, samt att detta inte hade varit lika smidigt att utnyttja i stadsmiljö. 

Lärare 3 poängterar att det finns mycket positivt med en liten ort, men ibland kan privatlivet 

begränsas om lärare bor på samma plats som eleverna. Läraren beskriver också att det kan 

förekomma ryktesspridning, eftersom det är en mindre tätort där många känner varandra. Lärare 

2 uttrycker att det kan vara lättare att gå historiskt tillbaka på landsbygden, eftersom det kan vara 

lättare att få en känsla av hur det var förr med de bondgårdar som finns i närheten. 

Landsbygdslärarna lyfter också ett hinder för att genomföra lektioner utanför skolans lokaler. 

Det är bristande tillgång på personal, vilket påverkar vilken typ av lektioner som lärarna 

genomför. Både lärare 3 och 4 hävdar att det beror på lärares inställning huruvida du ser hinder 

eller möjligheter gällande skolans närområde. Lärare 4 anser avslutningsvis att det är lärarens 

eget intresse som avgör vilka möjligheter du ser och har i närområdet, ”det finns möjligheter 

överallt, bara man väljer att det.” 
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Diskussion 
 

Didaktisk jämförelse mellan stad och landsbygd  

Följande tabell ger en sammanställning av hur lärarna i stad respektive landsbygd påstår att de 

använder närområdet i sin undervisning, samt hur sammansättningen av elevgrupperna på 

respektive plats har effekt på vilken undervisning som bedrivs. I vår studie har vi kunnat se olika 

mönster för landsbygdens och stadens skolor vad gäller didaktikens grundfrågor och 

användningen av närområdet. Didaktikens grundfrågor är enligt Odenstad (2014), 

innehållsfrågan (VAD), kommunikationsfrågan (HUR) och legitimeringsfrågan (VARFÖR). 

Nedan görs en jämförande och summerande uppställning kring detta. 

 Landsbygd Stad 
Vad?  1. Studiebesök 

2. Lektioner om yrken 
3. Utomhuslektioner främst i NO och 

matematik 
4. Promenader i närområdet 
5. Religionsundervisning 
6. SVA och modersmål 

 

1. Studiebesök 
2. Lektioner om yrken 
3. Undervisning om närområdet 
4. Stadsvandring 
5. Religionsundervisning  
6. SVA och modersmål 

 

Hur? 1. Klasserna besöker skolmuseum, 
bondgårdar och lokala företag i 
närområdet. Dessa studiebesök är oftast 
inte lärarledda. 

2. Eleverna får intervjua skolpersonal och 
lokala yrkeskategorier. Klasserna får 
besök av föräldrar som berättar om sina 
yrken. Representanter från 
räddningstjänstens olika yrkesgrupper 
besöker skolan, eleverna får även 
besöka brandkåren.  

3. Nyttjar närområdets natur, vatten och 
skog, för att lära sig om naturen. 

4. Tittar på gamla byggnader och pratar 
om hur det såg ut förr. Lär sig om 
adresser utifrån var eleverna bor. 

5. Besöker kyrkor i samband med 
högtider och får se dramatiseringar 
kopplade till det kristna firandet. 
Använder tekniska hjälpmedel för att 
undervisa om andra religioner än 
kristendom. 

1. Studiebesök på lokala företag och 
museum, ofta är dessa besök lärarledda. 
När studiebesök görs samplaneras det 
mellan lärarna så parallellklasserna gör 
samma besök. 

2. Eleverna får intervjua olika 
yrkesgrupper på skolan. Pratar om 
räddningstjänstens olika yrken och 
besöker brandkåren. Samtalen har extra 
stort fokus på att visa polisen som något 
positivt. 

3. Använder powerpoints med bilder ifrån 
närområdet och för ständiga dialoger 
med eleverna i klassen. 

4. Går i närområdet där de pratar om trafik 
och byggnader. 

5. Besöker kyrkor och muslimska 
samlingslokaler. Arbetar med att visa på 
likheter mellan de Abrahamitiska 
religionerna och visar på vikten av 
religionsfrihet. 
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6. Denna typ av undervisning finns inte på 
dessa skolor. 

 

6. Undervisningen i svenska sker i form av 
SVA-undervisning. Denna undervisning 
är inte förenklad, men lärarna har 
överseende med elevernas grammatiska 
fel. Lärarna använder mycket 
gemensamt bildstöd och arbetar aktivt 
med samtal kring ord och ordförståelse.  
Modersmålslärare och studiehandledare 
finns för att stödja elevernas inlärning. 

Varför? 1. För att personliga kontakter finns och 
närområdet möjliggör dessa aktiviteter. 
Besöken gällande historia finns bland 
annat för att skapa en bild av hur det 
var förr i tiden och få ett perspektiv på 
lokalhistoria. 

2. Genom intervjuerna får eleverna träna 
på att söka information själva. För att 
eleverna ska få lära sig om yrken i 
närområdet. Föräldrars yrken ger ett 
bredare utbud av yrken än endast det 
som finns i närområdet. Att lära sig om 
yrken är också en del i läroplanens 
centrala innehåll. 

3. Närområdet möjliggör dessa lektioner 
och lärarna kan ha utomhuslektioner 
relativt ostört. Lärarna själva och 
eleverna uppskattar denna 
undervisningsform. Denna 
undervisning blir mer konkret enligt 
lärarna.  

4. Det finns en tydlig förankring i 
läroplanens centrala innehåll.  För att 
skapa sig en bild av hur det såg ut på 
hemorten förr i tiden. Arbetet med 
adresser är en bra utgångspunkt när 
eleverna ska lära sig om kartor, vilket 
är också är en del i läroplanens centrala 
innehåll. 

5. Kyrkor finns i närområdet och blir 
därför en naturlig plats att besöka. 
Besöken i samband med högtider är 
förankrat i att det i läroplanen står att 
eleverna ska lära sig om olika religiösa 
högtider. Andra religions-
utövningsplatser än kyrkor saknas i 
närområdet och då blir digitala verktyg 
ett viktigt hjälpmedel för att lära sig om 
andra religioner än kristendom. 

1. Genom besöken får eleverna lära sig om 
lokalhistoria och närområdet. Att 
parallellklasserna gör samma besök är 
för att ge en rättvis undervisning.  

2. Elever får träna på att söka information 
själva genom intervjuerna. Anledningen 
till att de lägger extra stort fokus på 
polisen är att det i området finns en stor 
misstro och negativa attityder gentemot 
polisen. 

3. Lärarna använder powerpoints istället 
för att gå ut i närområdet. Anledningen 
till att de inte går ut är för att strukturen 
blir bättre i klassrummet, distraktionerna 
är färre inomhus och barn med skyddad 
identitet är mer skyddade i klassrummet. 
Lärarna använder bilder från närområdet 
och platser som eleverna känner igen för 
att ge en lokal förankring hos eleverna. 
Dialogen som lärarna har med eleverna 
är en del i ett språkutvecklande arbete. 

4. Eleverna får genom vandringar i 
trafiken lära sig om hur samhället 
fungerar, samt dess trafikregler. Detta 
arbete har också en tydlig förankring i 
läroplanen. Genom att samtala om 
byggnader i närområdet får eleverna 
både lära sig om lokalhistoria och om 
deras närområde. 

5. I området finns många olika religioner 
och flera av elevernas familjer kommer 
från länder där religionsfrihet inte är en 
självklarhet. Utifrån detta ser lärarna det 
som viktigt att lära eleverna om att alla 
religioner är jämlika och att varje 
individ har rätt att göra sitt eget val 
gällande religion. Lärarna vill också 
visa eleverna på likheter mellan olika 
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6. Det finns inte elever i behov av SVA-
undervisning på skolorna. Eleverna i 
behov av modersmålsundervisning är få 
och därför prioriteras denna 
undervisning bort. Någon av lärarna 
motiverar även detta med att eleverna 
klarar sig bra på svenska. 

 

religioner för att eleverna ska få syn på 
att religionerna har mycket gemensamt. 

6. Många elever på skolan har behov av 
SVA-undervisning, därav finns många 
modersmålslärare och studiehandledare 
på skolan. För att alla elever ska 
utveckla sin språkkunskap i svenska, så 
arbetar alla lärare på skolan väldigt 
aktivt för att stimulera detta och stötta 
eleverna på olika sätt. 

 

Vi frågade oss i början av denna studie på vilket sätt lärare menar att deras undervisning i SO 

påverkas av skolans geografiska placering. Denna tabell visar på stora likheter mellan 

undervisningen i stad och landsbygd. Det finns dock tre större områden där undervisningen 

skiljer sig åt enligt lärarnas beskrivningar. Några av dessa områden berör inte SO-ämnen men det 

är sådant som lärarna tagit upp i våra intervjuer angående hur undervisningen påverkas av 

skolans geografiska placering som vi ändå finner intressant. De tre områden som lärarna tar upp 

är utomhuslektioner, religionsundervisning och undervisning i SVA och modersmål. Vi kan se 

att lärarna på landsbygden beskriver användningen av utomhusmiljön betydligt mer i sin 

undervisning än lärarna i stadsmiljö. Utifrån vårt intervjumaterial kan noteras att lärarna i 

stadsmiljö arbetar mer praktiskt med islam än lärarna på landsbygd och jämför också 

religionerna med varandra, samt betonar vikten av religionsfrihet. Vi kan också se att det i 

stadsmiljö finns betydligt fler elever i behov av undervisning i SVA och modersmål, vilket 

påverkar hur undervisningen utformas på dessa platser. Fortsättningsvis kommer vi att väva 

samman vår undersökning med tidigare forskning. 

Användning av närområdet 

I likhet med lärarna i Lindéns (2012) studie säger landsbygdslärarna i vår studie att de utnyttjar 

närområdet kring skolan i sin undervisning och detta framförallt inom matematik och NO-

ämnen. Lärarna i vår studie uttrycker att lärarnas inställning och engagemang är avgörande för 

vilka möjligheter de ser i närområdet, detta stämmer väl överens med vad lärarna i Tigers (2013) 

och Lindéns (2012) studier säger. Flera av lärarna vi intervjuat på landsbygden beskriver att de 

nyttjar utomhusmiljön kring skolan och ser stora möjligheter att använda naturen i 

undervisningen i den miljön, att det ser ut på detta sätt stärks av både Karlberg Granlund (2009) 

och Larsson (1999). Lärarna i Lindéns (2012) studie vill ha fler utomhuslektioner och detta har 
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även uttryckts av landsbygdslärarna i vår studie. Flera nackdelar med utomhuslektioner nämns 

av lärarna i Lindéns (2012) studie, såsom press på ansvar för eleverna, att det kräver mer 

planering och att det är svårare att ha kontroll på eleverna utomhus. Dessa stämmer väl överens 

med vad lärare 3 säger om svårigheter med utomhuslektioner. Tiger (2013) och Lindén (2012) 

hävdar att ett orosmoment i städer är att lärare kan ha svårt att garantera elevernas säkerhet, 

vilket även lärare 5 poängterar om ansvaret för elever med skyddad identitet. Ytterligare en 

svårighet med utomhuslektioner som Lindén (2012) och Tiger (2013) påpekar är att det inte 

alltid finns personal att tillgå. Detta problem med personalbrist framkommer även i majoriteten 

av våra intervjuer. Flera av stadslärarna i vår studie uttrycker att en anledning till att de inte har 

utomhuslektioner är att det finns många distraktioner i stadsmiljö som gör eleverna ofokuserade, 

denna problematik framhäver även Johansson Sembe (2016). 

Möta individuella behov  

Vår andra frågeställning i denna studie handlar om hur skolorna arbetar med att individanpassa 

undervisningen och möta elevernas behov, följande stycke kommer behandla detta område. 

Larsson (1999) bekräftar den bild som framkommit i vår studie om att tillgången till olika 

kompetenser inom elevhälsan är betydligt mer begränsad på landsbygden. I Larssons (1999) 

studie gällde detta främst tillgången till skolsköterska. I vår studie framkom dock att det var 

begränsad tillgång till fler kompetenser inom elevhälsan än skolsköterskor. Lärare 6 uttrycker att 

resurspersonerna inom elevhälsan inte räcker till för att möta elevernas behov. Ur detta 

perspektiv lyckas skolan inte möta elevernas behov och stödet för eleverna är därmed inte 

likvärdigt, enligt Skolverkets (2018) definition av likvärdighet. Något som däremot verkar finnas 

tillgängligt på alla skolor är speciallärare, vilket lärarna beskriver som en mycket uppskattad och 

viktig yrkesgrupp. Som vi visat på i vår studie hävdar alla lärare att de arbetar mot att 

individanpassa sin undervisning genom olika extra anpassningar, dock innebär inte detta att alla 

arbetar på samma sätt. Detta stämmer även väl överens med Skolverkets (2018) definition av 

likvärdighet. I kontrast till detta hävdar lärare 1 att hen inte räcker till för att möta alla elevers 

behov. Eftersom läraren påstår att hen lägger mycket fokus på dessa extra anpassningar och 

saknar resursperson i klassen hamnar elever utan behov av extra stöd mellan stolarna. Detta 

anser vi kan leda till svårigheter när det gäller att uppnå en likvärdig utbildning. Majoriteten av 

landsbygdslärarna beskriver också en frustration över att de flesta av dem inte har tillräckligt 

med resurspersoner i sina klassrum och om det finns resurspersoner saknar de ofta pedagogisk 
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utbildning och erfarenhet, vilket enligt lärare 2 leder till ett ökat ansvar hos klasslärarna. 

Ytterligare några områden som kan inverka på lärares möjlighet att möta elevernas behov är 

skolans lokaler och gruppstorlekarna i klasserna. I Turkiet uttrycker lärarna att lokalerna är för 

små för att genomföra undervisning, då lärarna inte har utrymme att röra sig runt i klassrummet 

(Gökçe, Kaya, Aktaş, Kantar, 2017). Att trånga lokaler kan vara ett problem är något som 

återkommer i vår studie inte minst gällande bristen på grupprum och svårigheter att dela upp 

klassen vid olika lektionsmoment. Inom vår studie syns inga större skillnader mellan klasstorlek i 

stad och landsbygd, om vi däremot tittar på skillnader internationellt syns tydligare kontraster. 

Som vi tidigare visat på kan exempelvis klasserna i Turkiet vara betydligt större än klasserna i 

Sverige (Gökçe, Kaya, Aktaş, Kantar, 2017). Vidare menar den turkiska studien att om 

klasstorleken är för stor kan det bidra till en mindre likvärdig utbildning för eleverna, eftersom 

läraren inte hinner med att se till alla elevers behov. 

Relationen mellan hem och skola 

Vår studie har inte haft fokus på relationen mellan hem och skola, dock har vår studie visat på att 

detta är en viktig del i att skapa en likvärdig utbildning. Vikten av denna relation för 

undervisningen är något som styrks även i internationella studier. Som vi tidigare beskrivit har 

det ökade samarbetet mellan hem och skola i England varit något positivt. Även lärarna på 

landsbygden betonar vikten av att upprätthålla dessa relationer på ett bra sätt. Detta kan kopplas 

till Bronfenbrenners modell (Woolfolk Karlberg, 2015) där mikrosystemen runt eleverna 

samspelar inom mesosystemet. Där föräldrarna tillhör ett mikrosystem och lärarna ett annat, 

vilka samspelar i mesosystemet. Hur samspelet i mesosystemet ser ut påverkas av vad som sker i 

exosystemet, som vi tidigare nämnt kan exosystem vara exempelvis föräldrars arbetsplats eller 

lärares arbetsmiljö. Det kan tänkas att påverkan mellan meso- och exosystemet är större på 

landsbygden där systemen till hög grad går in i varandra. Detta kan knytas an till det lärare 3 

säger angående rykten och de nära relationer som finns mellan människor på landsbygden. När 

det gäller religion och olika traditioner kan även det kopplas till Bronfenbrenners modell 

(Woolfolk Karlberg, 2015), eftersom föräldrar och lärare har delvis olika makrosystem, där 

religiösa traditioner ser olika ut. Som tidigare nämnts poängterar lärare 7 att man som lärare 

behöver föra en dialog med föräldrar när det gäller besök i olika religiösa samlingslokaler. Detta 

hävdar vi bidrar till att lärarna måste föra dialoger med föräldrar inom mesosystemet, för att 
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mikrosystemen runt eleven ska komma närmare varandra och tillsammans sträva mot en god 

undervisningssituation för eleven. 

Vidare forskning 

Ett område som vore intressant att undersöka vidare är just hur relationen mellan hem och skola 

inverkar på likvärdigheten i undervisningen. Vad händer om dessa relationer inte är goda och 

vad är det de goda relationerna bidrar till? 

Då vår studie varit väldigt begränsad i omfattning hade det också varit intressant att fortsätta 

studera vilka variationer det finns mellan olika landsbygdsskolor och olika stadsskolor. Är det 

exempelvis en liknande undervisning som bedrivs på stadsskolor där andelen elever som 

undervisas i SVA är betydligt lägre än den skola vi undersökt? Finns det saker som utmärker 

glesbygdsskolor jämfört med de landsbygdsskolor vi undersökt? Finns det några centrala 

faktorer som inverkar på om olika skolor lyckas möta sina elevers behov? Är andra faktorer än 

den geografiska placeringen mer avgörande än denna faktor och vilka är i så fall dessa? Som vi 

kan se är forskningsområdet kring likvärdighet i skolan omfattande och mycket finns kvar att 

undersöka. Detta har vi fått syn på återkommande under arbetets gång då vi upptäckt nya 

infallsvinklar på området, detta forskningsområde är verkligen intressant, ständigt aktuellt och 

bör fortsätta att undersökas. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Samtyckesformulär 

 Jag har läst och undertecknat den information om undersökningen jag har fått 

 Jag har haft möjlighet att ställa frågor om undersökningen 

 Jag är medveten om att jag som deltagare i undersökningen blir intervjuad och att detta 

spelas in 

 Jag har fått tillräckligt med tid på mig att tänka igenom situationen och jag samtycker till 

att delta i undersökningen 

 Jag är medveten om att personlig information som mitt namn och namnet på min 

arbetsgivare inte kommer att bli känt för någon utanför projektet 

 Jag är medveten om att mina ord kan citeras i rapporter, på webbsidor och i andra 

publikationer från projektet 

 Upphovsrätten till det jag säger överlåter jag till Lisa Axelsson och Peter Cronstrand 

 Jag är medveten om att jag när jag så vill kan lämna undersökningen och att jag inte 

behöver förklara mina skäl till det  

 Om jag väljer att inte längre delta i undersökningen kommer den information jag lämnat 

inte att användas 

  

Ort och datum ___________________________________________ 

  

Underskrift (deltagare) _________________________________ 

  

Underskrift (forskare) __________________________________ 
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Bilaga 2 

Information om studien- Skolans geografiska placering hinder och möjligheter 

Syftet med denna undersökning är att se hur lärare resonerar kring hur den geografiska aspekten 

hindrar eller ger möjlighet till likvärdighet i undervisningen i F-3. Likvärdighet syftar här till att 

varje elevs behov tillgodoses och att undervisningen är individanpassad. I enlighet med Lgr11 

ska undervisningen vara av likvärdig kvalitet oavsett var i landet den anordnas, detta betyder 

dock inte att den behöver utformas på samma sätt överallt då lokala och individuella 

anpassningar måste göras. Undersökningen syftar också till att se hur den geografiska aspekten 

inverkar på undervisningen i SO exempelvis hur närområdet används i undervisningen. 

För att få veta något om dina uppfattningar kring detta område vill vi göra en intervju med dig i 

samband med studien Skolans geografiska placering- hinder och möjligheter vid Linköpings 

universitet. Om du är villig att medverka kommer intervjun att spelas in och hela intervjun 

kommer att ta ca 40 min. När undersökningen är klar kommer den att publiceras digitalt och bli 

sökbar för andra forskare. Rektorn på din skola kommer informeras om ditt deltagande i studien. 

Den information som du lämnar i intervjun kommer enbart att användas i forskningssyfte. Ditt 

deltagande i studien kommer vara anonymt. I vår undersökning har vi utgått ifrån 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Du har all rätt att när som helst under 

undersökningen avbryta ditt deltagande utan att ge någon förklaring till detta, om så sker 

kommer vi inte använda informationen som du lämnat. Om du har några frågor om 

undersökningen kan du ställa dem när som helst. Tveka inte att kontakta oss i så fall. 

  

Kontakt 

Lisa Axelsson lisax542@student.liu.se 

Peter Cronstrand petcr477@student.liu.se  
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Bilaga 3 

Intervjuteman 

Bakgrund/inledning 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur gammal är du? 

Vilken årskurs arbetar du i? 

Vilken lärarutbildning har du? 

Har du arbetat på andra skolor? Har de skolorna isf varit i större tätort/landsbygd? 

Närområdet i SO-undervisning 

Lgr 11 centralt innehåll SO 1-3: 

”Att leva i närområdet  

• Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och 

klimat.  

• Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta 

om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.  

• Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.  

• Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.  

• Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.  

• Yrken och verksamheter i närområdet.” 

Hur arbetar du med dessa delar av det centrala innehållet i din SO-undervisning? Studiebesök? 

Lokalhistoria? Religioner i närområdet? 

Samhällskunskap/historia/religion/geografi 

Har du utomhuslektioner eller andra lektioner i närområdet utanför skolans lokaler? 
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Förutsättningar 

Ger skolans lokaler möjlighet att genomföra den undervisning som du vill? Tillgång till 

grupprum? Avskärmningar? Möjlighet till gruppindelning i klassrummet? 

Hur många elever har du i din klass?  

Finns det assistenter och resurser utifrån elevernas behov exempelvis lärare i svenska som 

andraspråk? Elevassistenter? Lärarassistenter? Elevhälsa? Speciallärare? 

Kan du ge några exempel på individuella anpassningar som du gör i klassrummet? 

Betydelse av geografisk placering  

Tror du din undervisning hade sett annorlunda ut om du arbetat i stad/landsbygd/glesbygd/tätort, 

i så fall på vilket sätt? Om nej, varför? Fundera gärna utifrån de områden vi har samtalat kring 

tidigare i intervjun.  

På vilket sätt anser du att den geografiska placeringen av skolan kan vara ett hinder eller ge 

möjligheter för undervisningen i SO? 

Finns det fler aspekter som berör samspelet mellan geografisk placering av skolan, individuella 

behov och undervisning i SO som du anser viktiga? 


