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Sammanfattning  
 
Bakgrunden till den här studien har grundats i ett allmängiltigt intresse kring det samspel som 
uppstår i klassrummet. Vi har funderat över det maktförhållande som uppkommer då lärare 
och elev interagerar med varandra och hur det kan komma att påverka elevers progression 
inom skolan, både för det kunskapsmässiga och emotionella utvecklandet. Syftet har varit att 
se vilka förutsättningar lärare skapar i samspelet med elever i klassrummet utifrån tre olika 
perspektiv: demokrati, normer och flerstämmighet. Fokus har lagts på läraren och hur man i 
sin lärarroll kan agera i olika situationer. Arbetet bygger på kvalitativa studier med 
utgångspunkt i direkt observation genomförda i två klassrum fördelat på två olika skolor och 
fokusgrupper genomförda på två olika skolor med tre lärare i varje grupp. Studiens resultat 
struktureras utefter de två valda metoderna. Anledningen är att vi ville presentera hur lärare 
kan agera (observationer) och hur de kan argumentera (fokusgrupper) för sitt handlande i 
skolsammanhang. Metoduppdelningen är för att underlätta läsningen samt se om det som sägs 
och görs förenas eller skiljs åt. Resultatet av arbetet presenterar lärares tankar och åsikter 
kring utvalda dilemman och de tolkningar vi gjort utifrån de direkta observationerna. Den 
datainsamling och det tolkningar som sammanställs i resultatet argumenteras utifrån 
forskningsöversikten och det syfte vi har med studien. 
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Inledning 
 
”Eleven utlämnar sig till läraren därför att han eller hon är beroende av lärarens hjälp och 
stöd. I denna situation blottlägger eleven sin sårbarhet, samtidigt som läraren ställs inför ett 
krav att ta vara på elevens liv” (Bergem, 2000, s. 14).  Det författaren säger är att elever ställs 
inför läraren för att bli fostrade och utbildade vilket resulterar i att läraren har makten över 
elevers utveckling och framgång. Det här upplever vi beröra alla lärare och deras egen syn på 
vad man i sin lärarroll kommer att innebära för de elever man möter. Det vi döpt vår studie till 
är ”En fruktsallad med bara päron, det är inte speciellt spännande” har ett syfte som vi vill ta 
vara på, nämligen de tankar som lärare har kring det sociala samspelet i klassrummet och hur 
de utspelas med utgångspunkt i begreppen demokrati, normer och flerstämmighet. Får 
eleverna vara sina egna frukter och uttrycka sin egenart? Ska alla vara päron och fållas in i en 
normal mall? Får alla frukter höras och på vilket sätt? Det är funderingar som cirkulerat i det 
här arbetet.   
 
Syftet med studien var att få ökad förståelse för hur man som pedagog kan agera och tolka 
olika situationer som kan uppstå i klassrummet. Det grundas även i hur lärares 
förhållningssätt gentemot elever är uppbyggt, utifrån ett demokratiskt klassrumsklimat där 
värden och normer samt flerstämmigheten spelar en viktig roll. Hur uppfattas den 
klassrumsmiljö som råder ute i verksamheten gentemot det som tolkas?  
 
Bakgrund 
 
Grunden till den här studien låg i att vi funderade över maktförhållandet i klassen mellan 
lärare och elev. Många tankar väcks när man ser hur en del lärare använder sin auktoritet för 
att få elever att lyssna och göra som läraren vill att de ska göra, fast med skilda avseenden. Vi 
har erfarenheter, från vår grundskole- och gymnasieutbildning, av både hur lärare förkastar 
elever vid varierande tillfällen och hur lärare inte vet hur de ska bruka sin auktoritet, genom 
att till exempel vara ”för snäll”. I läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011 (Skolverket, 2011, s. 11) står det att ”lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för 
att skolan utvecklas kvalitativt”. Läraren bär på ett stor ansvar då Skolverket (2011) menar att 
”huvudmannen”, alltså pedagogen i det här sammanhanget, har ett ansvar i ”grundläggande 
värden, etiska perspektiv, förståelse och medmänsklighet”. Samtidigt som de ska stå för en 
”likvärdig utbildning” och har ”rättigheter och skyldigheter” samt uppdrag som till exempel 
att eleverna ska nå de nationella målen. ”Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel 
mellan skolans personal och elever […]” (s. 11).  
 
Det samspel som uppstår i klassrummet är något som intresserat oss och har även ett 
allmängiltigt intresse för pedagoger. Det som den här undersökningen fokuserat på är vad 
lärare gör i sina klassrum för att uppnå ett klimat som gynnar alla elever. Dessutom hur lärare 
agerar rent praktiskt för att involvera elever i undervisningen på bästa möjliga sätt för att 
uppnå ett demokratiskt och flerstämmigt klassrum med gemensamma normer. Då vi som sagt 
upplevt en del exemplariska samt obscena scenarier under egen skoluppväxt och under andra 
tillfällen, har samspelet, vågspelet, som försiggår dagligen skapat ett intresse för hur lärare 
agerar och resonerar kring det.  
 
Håkansson och Sundberg (2012) presenterar vad som karakteriserar en god lärare. Lärare bör 
ha höga förväntningar, kunskap om kopplingen mellan lärandet och kunskapsundervisningen. 
En kunnig lärare poängterar delarna inom varje ämne, utnyttjar ett flerstämmigt klimat, ser 
elevers utveckling, ger konstruktiv kritik och är empatisk. Författarna hävdar också att man 
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som lärare förändrar arbetssätt och arbetsmetoder och konstruktivt arbetar med relationerna 
till eleverna. I den här studien hoppas vi få se på vad lärare gör och förespråkar själva i sina 
lärare – elevrelationer och hur det överensstämmer med läroplanen 2011. 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är se hur pedagogen skapar förutsättningar för ett fungerande och 
konstruktivt samspel i klassrummet. Fokus har lagts på att få en ökad förståelse för samspelet 
i klassrummet mellan lärare och elev och hur man i sin lärarroll kan agera i olika situationer. 
Utifrån forskningssyftet avgränsade vi tre problematiserande frågeställningar, vilka kommer 
att användas som utgångspunkt i vårt arbete. 
 
* Hur skapar läraren ett demokratiskt klassrumsklimat? 
* Vilka normer presenteras och vilka värden synliggörs? 
* Skapar lärare ett flerstämmigt klimat? 
 
Forskningsöversikt 
 
Forskningsöversikten syftar till att se de kontexter och uttryck som kan uppstå i klassrummet. 
Det muntliga och kroppsliga språket som synliggörs ger oss möjlighet att tolka de olika 
intentioner som uttrycks.  Genom att ställa de didaktiska frågorna vad, hur och varför ger det 
oss en fördjupning av våra reflektioner (Olsson & Sörensen, 2007). Författarna menar vidare 
att när det kommer till de sociala och psykologiska delarna behöver man gå in på djupet i det 
som ska förstås till exempel hur sociala beteenden påverkar människor. 
 
I forskningsöversikten kommer vi, utifrån forskningssyftet, förhålla oss till begreppen 
demokrati, normer och flerstämmighet. De här begreppen presenteras i läroplanen, ”läraren 
ska tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och förbereda eleverna 
för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett 
demokratiskt samhälle” (Skolverket 2011, s. 15). ”Läraren ska tillsammans med eleverna 
utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen[…]” (Skolverket 2011, s. 13). 
”Läraren ska öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och 
problem[…]” (Skolverket 2011, s. 13).  Begreppen kommer att beskrivas från historia fram 
till nutid för att få en djupare förståelse av de tre perspektiv som studien utgår ifrån. 
 
Henriksson (2009) hävdar att skolan spelar en stor roll i våra liv och inte endast under våra 
yngre år. Hon tar upp ett talesätt som säger ”det vi upplever i barndomen stannar kvar till 
ålderdomen” (s. 55).  Det författaren påvisar är vad man som lärare bör ha med sig i sina 
tankar då man möter elever. Det som sägs och görs talat, och outtalat, kommer att sätta spår i 
de individer man möter. Även Aspelin (1999) ser effekter av det sociala mötet mellan lärare 
och elev, där elevens självbild och utveckling påverkas livet ut.  
 
Demokrati 
 
Ordet ”demokrati” kan beskrivas som ”folkvälde, styrelseform enl. vilken alla medborgare 
deltar i el. har inflytande på ledning” (Sundell & Gomer 1988).  
 
Lärare har i sin yrkesroll som uppdrag att fostra elever till demokratiska medborgare. Det 
tydliggörs i Skolverket (2011, s. 7) ”Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen 
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(2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära.”  
 
1989 skrev Sverige på ett avtal med FN:s konvention om barns rättigheter. Där står det bland 
annat att man ”ska respektera barns rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet samt 
det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör 
barnet, […]” (UNICEF Sverige, 2009). Utifrån konventionen tog samspelet i klassrummet 
avstamp i läroplaner från 1990 talets början. Demokrati och värden skulle först nu bli en plikt 
i varje klassrum menar Colnerud (2004). Larssons (2003) forskning kring klassrumsmiljön 
visar att en flervägskommunikation och ett demokratiskt utgångssätt i klassrummet ändå inte 
började ta fart och synliggöras förrän 2000 talets början. Författaren menar vidare att ett 
demokratiskt klassrum är tidskrävande att bygga upp och att det krävs specifika 
förutsättningar för att det ska lyckas. Förutsättningar kan vara: att låta eleverna vara delaktiga 
i de beslut som fattas, föra diskussioner samt ta egna initiativ. Colnerud (2004) tar även upp i 
sin artikel att det demokratiska klassrummet med värderingar, flerstämmighet och status fick 
en separerad roll i undervisningen. Det blev inget inkluderande innehåll i 
ämnesundervisningen, utan lades som ett eget ämne vid sidan om den vanliga undervisningen. 
Hon fortsätter med att det nu i våra läroplaner, det vill säga LGR 11 (Skolverket, 2011), är 
ändrat och finns med som en liten del i samtliga ämnen. Larsson (2003) förespråkar att 
demokratin inte bara ska undervisa om demokrati, utan även ska utövas genom demokratiska 
arbetssätt. Demokratiska arbetssätt kan innefatta kritiskt och analytiskt tänkande. Bygdeson-
Larsson (2005) nämner i sin artikel att pedagogen kontinuerligt ska reflektera över den sociala 
uppbyggnaden som existerar i klassrummet och förespråkar de värderingar och normer som 
innefattar en god miljö. Henriksson (2009) förklarar att man som lärare kan misslyckas med 
att skapa en hemtrevlig klassrumsmiljö trots väl utvald inredning. Hon menar att en god 
atmosfär uppstår där elever kan känna trygghet oberoende av den rådande konkreta miljön. 
Författaren nämner också att alla barn inte har de trygga förutsättningar som behövs i ett hem 
och därför behöver en plats, skolan, att komma till för att få uppleva det. Det är en annan 
anledning till varför läraren bör utforma en god miljö som innefattar delaktighet, medansvar, 
rättigheter och skyldigheter. Författaren ser även att ansvaret ligger hos läraren att skapa goda 
relationer utifrån den asymmetri som råder i ett klassrum.  
 
Det går inte att undkomma det maktförhållande som uppstår mellan lärare och elev. Bergem 
(2000) påpekar det faktum att läraren i relation till elever har övertaget. Lärare kan i sin 
position ”missbruka sin makt” som i sin tur eventuellt hämmar sina elevers utveckling.  
Nilholm (2012) talar om begreppet makt och hur han själv associerar ordet med demokrati. 
Han menar att demokrati handlar om fördelning av makten. Författaren påvisar hur skolan är 
uppbyggd av maktpositioner där alla som ingår har olika rättigheter och skyldigheter, till 
exempel lärare och elever.  
 
Dewey (1999) talar om demokrati som en sammansättning av personer med delade kunskaper 
om världen. Han ser alltså inte bara demokrati som ett styrningsorgan. Författaren menar att 
personer som ingår i en demokrati måste se och jämföra sina handlingar mot andras samt 
värdera andras handlingar för att själv kunna finna en riktning till sitt eget agerande. Englund 
(2012) tar också upp hur skolan under 2000 talet befäster värdegrundsarbetet på bästa möjliga 
sätt. Det görs enligt författaren i kommunikationen mellan elever från olika kulturella och 
sociala bakgrunder. Författaren diskuterar dessutom det faktum att resultaten i skolan sänkts 
och att skillnader mellan skolor har ökat. Han ser tendenser av segregation där homogena 
grupper istället skapar skilda synsätt på kulturer som i sin tur leder till en fråga om jämlikhet 

5 
 



 
 

och om man i skolklasser främjar sina elever genom att ha heterogena grupper framför 
homogena. 
 
Oser (1992, refererad i Norberg, 2006, s. 195) har skapat fem strategier om beslutsfattande av 
moraliska problem. Dessa strategier kan ses som vägar mot ett demokratiskt eller icke 
demokratiskt klassrum: ”Avoiding strategy”: Läraren undviker att tala om problemet och 
menar att lösningen skulle ta viktig tid från undervisningen. ”Delegating/ security -seeking 
strategy”: Läraren delegerar bort problemet till exempelvis rektor eller skolkurator. Det kan 
betyda att läraren är rädd att misslyckas eller att man inte anser att läraryrket innefattar 
moralisk problemlösning. ”Single- handed strategy”: Läraren skyndar sig att ta itu med 
problemet. Handlandet är ofta impulsivt och man återvänder snabbt till undervisningen utan 
några större störningsmoment. ”Incomplete discourse strategy”: Tar till sig alla deltagares 
synvinklar och tänker efter. Läraren har tilltro till sin egen kompetens att hantera moraliska 
problem. Eftersom barn är barn står läraren med det slutliga beslutet som ska fattas. 
”Complete discourse strategy”: Handlar om att tolka övervägandet. Man sätter sig vid ett runt 
bord med alla medverkande. Alla deltagare lyssnar till varandra och gemensamt kommer fram 
till den bästa lösningen. Läraren fokuserar på processen mer än själva resultatet. Lärarens 
självklara utgångspunkt är att alla deltagare har förmågan att ta ansvar, att söka sanningen, att 
bedöma fritt och att överväga och balansera aspekter av sanning, rättvisa och att bry sig. 
Strategierna kommer att kopplas till studiens resultat.  
 
Normer 
 
Ordet ”norm” kan beskrivas som rättesnöre eller regler (Sundell & Gomer 1988). Nilsson 
(2005) beskriver normer som oskrivna regler. ”Normer är det som skapar det normala, det 
förväntade”(s. 60). Olsson och Sörensen (2007, s. 53) menar att ”det är de normativa som styr 
vårt medvetna handlande” 
 
I Skolverket (2011) presenteras de normer och värden som ska färga skolan: 
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta 
och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 
humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 
Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell (Skolverket, 2011, s. 7).  

 
Den allmänna skolan grundades i Sverige år 1842 (Lundgren & Säljö, 2010). På den här tiden 
var avsikten att underkasta sig den kristna tron och inte se till sin egen självständighet och 
ifrågasätta de dominerande normer och värden som fanns. Man ansåg även att för mycket 
kunskap för folkskolläraren kunde vara farligt. Det kunde bidra till att läraren i fråga gick 
över gränsen, det vill säga frångick sin position till något högre för att utmana de rättigheter 
och skyldigheter som existerade. Riksdagen såg dock att läraruppdraget var större än 
kristendomskunskap och läraren skulle därför utbildas därefter. Den utbildning som gavs 
förtydligade den identitet lärare kom att ha. Folkskollärare fick alltså med sig kunskap om 
traditioner, vad som representerade lovande eller svårhanterliga elever, vad en god lärare och 
skola var. De värderingarna finns kvar och har sina rötter i dagens yrkesetik för lärare (Linné, 
2012).   
 
Linné (2012) förklarar vidare hur folkskollärarna blev en specifik samhällsgrupp där de fick 
gestalta och upprepa de idéer och normer som fanns. Vidare övergick man från 
växelundervisning (kompetenta elever undervisar de övriga) till att ha en undervisning där 
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läraren i direkt anknytning till alla elever förmedlar kunskapen. Utbildningen för lärare 
omformades och la vikt vid hur man skulle lära ut till alla elever, man skapade därigenom 
mallar som skulle följas för att uppnå det. Mallarna var djupt influerade av den kristna tron. 
Lärarna kom under 1900 talet även att behöva tolka de moraliska aspekterna av de texter som 
lästes, för att i sin tur presentera de för eleverna. Det ledde vidare till att lärare även 
markerade sin personliga ställning inför världen.  
 
Då skolan delade upp elever i årskurser växte begrepp inom verksamheten (Henriksson, 
2009). Både språkligt och socialt kom man att tala om normalitet. I början av 1900 talet gick 
man från religiösa och moraliska aspekter om barn som bar på problematiken till 
psykologiska och medicinska aspekter där barn vidhölls sin ställning. Det författaren vill 
poängtera är att den här utvecklingen påverkar skolan än idag. Elever kan idag inte bestraffas 
med aga i skolan, men elever kan ändå uppleva illa behandling av sina lärare. Författaren vill 
dock hävda att man som lärare i de situationer då elever blir orättvist behandlade 
förhoppningsvis agerar utefter okunskap och inte efter att bestraffa sina elever för att de 
frångår normerna.  
 
I det konstruktivistiska perspektivet förklarar man hur verkligheten konstuktureras utifrån de 
normer som uppstår och de sociala kontexter som råder i klassrumsmiljön. Justesen och Mik-
Meyer (2011) talar om att det inte tydligt framgår om det är individen eller objektet som 
orsakar hur verkligheten konstrueras. Det kan vara både individen, språket och det kollektiva 
som skapar de sociala processer som råder menar författarna vidare. Säljö (2000) definierar 
människors uppfattning av världen som något som sker mellan människor i form av kultur 
och sociala konstruktioner. Hur människor yttrar sig om problem och hur man kan lösa dem, 
är något som vi människor övertar från tidigare generationer och omvandlar till vårt eget 
handlande. Via kommunikationen mellan människor överförs de kulturella bitarna som också 
blir en del av människors medvetande. Författaren menar att då man skapar kontakt med 
omgivningen krävs det att man förhåller sig till traditionella begrepp för att bli en del av det 
sociala samspelet.  
 
Henriksson (2009) tar upp tre delar som ingår i klassrumssamspelet och som ser till både 
demokrati och normspektrat. Det är makt, värdering och ansamling. Makt är den ojämna 
struktur som uppstår i mötet mellan lärare och elev. Värdering sker genom att elever bedöms i 
sin kunskapsutveckling och ansamling är det som innebär att lärare och elever tillsammans 
skapar en ansamling där de gemensamt utvecklar ett socialt beteende. Författaren nämner 
också hur snabbt relationer kan förändras då lärare omedvetet glömmer att vårda 
elevrelationen. Det moraliska budskap som sänds till mottagaren kan i viss mån vara svåra att 
uppfatta. Bergem (2000) menar att man kan se på lärare och elev relationen som en formell 
del av fostransuppdraget där lärare och elev ska ingå i ett subjektförhållande. Författaren 
hävdar dock att relationen är ojämn då lärare fått i uppdrag att avgöra vilka vägar man bör gå 
för att eleven ska nå en progression. Här står läraren med makten i sina händer och de 
yrkesetiska normerna att förhålla sig till. Englund (2012) nämner bakgrunden till varför 
fostransuppdraget blivit allt större i läraryrket. Då man insåg hur viktig hemförhållandet var 
för skolgången såg man samtidigt föräldrarna som goda resurser för elevers utveckling inom 
skolarbetet. Man ville i samverkan med föräldrarna skapa jämlikare förutsättningar i skolan. 
Författaren är dock skeptisk till resursen och ser möjligheten av att det leder till raka 
motsatsen om man utnyttjar föräldrakontakten.   
 
Colnerud och Granström (1993) menar att lärarna bör arbeta med utgångspunkt i 
gemensamma normer för att få den makt de behöver för att sträva efter en likvärdig skola. 
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Författarna menar vidare att det är genom lärarnas professionalism som de tillsammans 
utvecklar de normer som skapas i skolan. Oberoende av vilka normer det är på en skola måste 
lärarna vara samstämmiga om dem för att kunna vara tydliga i de dilemman som uppstår, för 
att ge samma förutsättningar och hjälp till alla elever. Genom ett sådant arbete skapas en 
tryggare miljö att vistas i vilket även leder till en respekt gentemot den professionella läraren 
tillsammans med eleven. Nilsson (2005) nämner ”i en grupp med stark sammanhållning är 
normerna så pass väl internaliserade att man inte ens kommer på tanken att bryta mot dem – 
samvetet säger ifrån långt innan” (s. 61). Colnerud och Granström (1993) poängterar dock att 
det ovannämnda utifrån lärarnas perspektiv blir svårt att hålla efter då det hela tiden dyker upp 
nya dilemman, stora som små, som behöver redas ut. Det kan bli svårt för yrkesgruppen att 
vara eniga om de har olika värderingar kring handlingar som uppstår. Då menar författarna 
vidare att det krävs mod hos läraren för att överhuvudtaget ta upp problemet till diskussion i 
lärargruppen, om de vet redan innan att osämja kommer att uppstå. Skolverket (2013) påpekar 
den ”tysta” kunskapen som uppstår mellan lärare. Rapporten förtydligar att man som lärare 
behöver mer än teori för att lyckas i klassrummet och att man genom kollegor kan ta till sig 
den ”tysta” kunskapen på ett solidariskt sätt. De normer som råder i skolorna idag tenderar att 
påverkas av den ”tysta” kunskapen. Via ett kollegialt lärande kan man synliggöra normer som 
råder. Genom synliggörandet av normerna kan lärarna i sin tur skapa gemensamma normer. 
Något som kan återkopplas till Henrikssons (2009) syn på klassrumssamspelets tre delar: 
makt, värdering och ansamling.  
 
Flerstämmighet 
 
Dyshte (1996) beskriver ordet ”flerstämmighet” som följande: "Det flerstämmiga 
klassrummet innebär ett klassrum där lärarens röst är en av många röster som lyssnas till, där 
eleverna också lär av varandra och där muntlig och skriftlig användning av språket står i 
centrum för inlärningsprocessen” (s. 13). I läroplanen framgår det att samtal har en viktig 
funktion för elevers utveckling, ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. 
Genom rika möjligheter att samtala, […] ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Skolverket, 2011, s. 9).  
 
Dysthe (1996) förklarar att lärare står inför beslutet av hur mycket tid som ska ägnas åt samtal 
i klassrummet. I den här studien riktar sig arbetet bland annat mot det flerstämmiga 
perspektivet och hur det påverkar klassrumsmiljön, något som Dysthe i sin studie 
problematiserar.  Författaren urskiljer två olika former av dialoger, där hon själv beskriver att 
det är förenklingar av vad kommunikation kan innebära. Hon talar om ”monologisk” 
kommunikation och ”dialogisk” kommunikation. Den monologiska kommunikationen 
karakteriseras av en envägskommunikation som reproducerar och mäter kunskap samt där 
man inte tar vara på elevers erfarenheter. Den dialogiska kommunikationen främjar ett 
samspel mellan alla deltagande parter. Något författaren också vill påpeka är att den 
monologiska kommunikationen kvarstår till stor del inom skolan. Linné (2012) menar att 
undervisningens kommunikation grundar sig långt tillbaka i tiden mellan lärare och elev. 
Fråga och svar modellen har följt med sen katekesen gjorde anspråk. Det skedde dock en 
förändring under 1900 talet som kom att prägla dagens skola. Man ville inte längre att elever 
enbart skulle repetera och memorera kunskapen, utan man ville att eleverna även skulle 
utveckla sin kunskap om verkligheten utifrån symboliska värden.   
 
Brink (2009) förklarar att det under 1970- talet började talas om att alla lärare är svensklärare. 
Det ledde till att svensklärarna upplevde sig degraderade och de övriga ämneslärarna kände 
sig över mäktade. Författaren menar ändå att ämneslärarna redan ägnade sig åt att samtala, 
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läsa och skriva i sina ämnen. Det var viktigt att skrivandet och samtalandet blev en självklar 
del av varje ämne, då det utvecklade tankearbetet.  
 
Redan vid begreppet kommunikation ligger grunden i ett samspel mellan människor, där man 
skickar budskap till varandra i en process mellan flera personer menar Nilsson (2005). Säljö 
(2010) betonar vikten av interaktionen mellan människor. Flerstämmighet är redskapet för att 
kunna delge erfarenheter och kunskaper mellan varandra och utan den hade vi inte kommit dit 
vi är idag. Bygdeson-Larsson (2005) förespråkar flerstämmighet i klassrummet då det har 
visat sig att elever utvecklar en förmåga till att kommunicera och reflektera på ett mer 
nyanserat sätt. 
 
Axelsson (2009) talar om hur språket skiljer sig åt från vardagen och skolan. Hon menar att 
elever kommer med varierade språkerfarenheter till skolan som gör att de hamnar på olika 
nivåer. Man bör därför som lärare uppmärksamma elevers kunskaper i språk och kultur och 
vidare presentera skolspråket. Författaren hävdar att forskningen ser fördelar i att språket 
stärks inom klassrummets ramar. Orsaken ligger i att eleverna får tillgång till samma 
lektionsundervisning och att det i sin tur leder till sociala interaktioner som stärker det 
informella språket.  
 
Metod 
 
Arbetet bygger på kvalitativa studier med utgångspunkt i direkt observation och 
fokusgrupper. De här två metoderna kompletterar varandra då observationer ger ett 
utifrånperspektiv i det vardagliga sammanhanget och fokusgrupper ger mycket information på 
kort tid (Olsson & Sörensen, 2007). Varför vi valde kvalitativa framför kvantitativa metoder 
beror på att vi ville komma åt lärarens perspektiv på djupet och hur man agerar i yrkesrollen. 
Kvalitativ forskning utgår från ett microperspektiv vilket menas att vi kommer att använda ett 
fåtal deltagare i studien som ger ett flertal olika kunskaper inom ämnet. Kvantitativa metoder 
hade gett ett stort antal deltagare med ett smalare perspektiv på information. Det visar 
övergripande beräkningar och ger inget djup i frågeställningarna (Olsson & Sörensen, 2007). 
 
Det hade varit intressant i det här arbetet att se och lyssna både på lärare och elever för att få 
en skildring mellan de två perspektiven. Dock räcker inte tiden till för ett examensarbete på 
15 hp, vilket gjorde att vi fick rikta in oss på lärarens perspektiv.  
 
Avsikten med den här uppsatsen är att insamla information genom kvalitativa metoder. 
Dysthe (1996) talar om kvalitativ forskning som en process där ett parallellt arbete mellan 
datainsamling och analys sker. I hennes egna studier valde hon att i anknytning till 
fältanteckningar och ljudinspelningar reflektera kring de aktuella situationerna för att undgå 
att glömma allt för mycket. Det var något vi kunde ta med oss under våra observationer och 
fokusgrupper. Dysthe talar även om kodningskategorier som en del av arbetsprocessen. Hon 
menar att man kan identifiera ett material och samtidigt urskilja särskilda delar som blir så 
kallade kategorier. Utifrån kategorierna blir det lättare att göra analyser i arbetet. Det här tog 
vi tillvara på och skapade egna kodningskategorier, det vill säga de nyckelbegrepp som vi 
använt oss av i forskningsöversikten: demokrati, normer och flerstämmighet.  
 
Dysthe (1996) framhäver även en viss kritik mot ett fullt objektivt forskningsarbete, därför att 
det blir svårt att uppnå. Hon hävdar att forskare har en agenda med sitt arbete vilket i sin tur 
formar de frågor som ställs samt riktar uppmärksamheten åt ett specifikt håll. Det är något vi 
är medvetna om i det här arbetet och vi har försökt vara objektiva i fullaste mån. Dysthe 
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(1996) påvisar även hur en forskning kan ses som än mer trovärdig och pålitlig. Hon menar att 
forskare som tydligt framställer flera texter i sina arbeten skapar en ökad validitet och 
reliabilitet. Den forskning som Dysthe (1996) gjorde var kontextbunden det vill säga att de 
situationer som hon observerat är något som skett i ett ”här och nu” och kan därför inte 
reproduceras. Hon beskriver samtidigt att den rådande klassrumsforskningen försökt nå den 
ultimata undervisningen genom att utgå från specifika händelser, något hon menar är omöjligt 
att finna då klassrumsförhållanden skiljer sig åt. Det betyder att de händelser som vi har 
observerat och de samtal vi lyssnat till var kontextbundna och kan i andra situationer framstå 
på andra sätt.  
 
Studiens resultat kommer även struktureras utefter de två valda metoderna. Anledningen till 
det är att vi vill presentera hur lärare kan agera (observationer) och hur de kan argumentera 
(fokusgrupper) för sitt handlande i skolsammanhang. Genom att vi delar upp metoderna kan 
det också underlätta för läsaren i form av att se om det som sägs och görs är sammanhållet 
eller om det skiljs åt och vad det i sin tur kan komma att resultera i tar vi upp i våra 
diskussioner. 
 
Observation 
 
Justesen och Mik-Meyer (2011 s. 84) talar om direkta observationer som en ”utifrån-
position”. Det innebär att observatören försöker vara ”en fluga på väggen”, som endast iakttar 
det som sker i klassrummet utan att inflika med frågor eller påståenden under tiden 
observationen pågår. Det är viktigt att observatören är allmänt bekant hos deltagarna för att 
lättare smälta in i mängden. Att komma in som ny, helt okänd observatör, kan leda till att 
deltagarna känner obehag eller en otrygg stämning. Risken blir då att praktiken inte sker i 
realitet och observationen riskerar att inte bli sanningsenlig. Författarna menar vidare att 
observationer behöver en kompletterande metod för att undvika misstolkningar. Fokusgrupper 
är en metod som kan säkra validiteten i observationen. Författaren berör även hur man på 
bästa sätt antecknar olika observationer. Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv bör fokus 
läggas på detaljerade och beskrivande händelser. Vad som sker och hur det sker ute i 
praktiken. Reflektion och analys sker i efterhand för att undvika att missa de eventuella 
kontexter som sker i klassrummet, vilket även Olsson och Sörensen (2007) poängterar vikten 
av.  
 
Olsson och Sörensen (2007, s. 84) markerar särskilt att oavsett vilken observation som 
förekommer, finns tre viktiga frågor som bör reflekteras över innan observationen startar 
igång. ”Vad ska observeras?” ”Hur ska observationerna registreras?” ”Hur ska observatören 
förhålla sig vid observationstillfället?”  
 
Bech (1993) talar om att man i en observation kan ge subjekten egenskaper, något som enligt 
henne egentligen bör ses som ”beteendedrag” det vill säga något som uppstår i det sociala 
samspelet. Det har vi valt att ha i åtanke då vi utförde våra observationer av 
klassrumssituationerna. Att vi som observatörer inte skulle benämna vissa egenskaper hos de 
lärare vi iakttagit. 
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Fokusgrupp 
 
För att beskriva hur fokusgrupper fungerar har vi valt att utgå från följande utlåtande: 
  

I denna metod samlar […] studenten en grupp personer som […] får i uppgift att diskutera vissa teman 
sinsemellan. Fokusgrupper är alltså en metod som syftar till att få fram ett kvalitativt empiriskt material 
utifrån en gruppintervju som styrs av en […] student och som är strukturerad kring ett eller flera teman, 
vilka […] studenten har definierat på förhand (Justesen och Mik-Meyer, 2011, s. 65). 

 
Något som Bech (1993) nämner är interaktionsmodellen. Interaktionsmodellen innebär att 
pedagogen ser sig själv och sitt handlande i olika situationer tillsammans med andra. Med ett 
metakognitivt tänkande ges större möjligheter till att utvecklas i sin yrkesroll i interaktion 
med eleverna. Vi kunde därför se en fördel även för lärare med det här samtalet. Skolverket 
(2013) insinuerar kollegialt arbete där någon utomstående, utan koppling till gruppen, 
utmanar och för ett samtal framåt. Olsson och Sörensen (2007) upplyser om att fokusgrupper 
kan gynna lärarnas kollegiala arbete och att de ger varandra stöd. Vilket Justesen och Mik-
Meyer (2011) styrker genom att fokusgrupper fokuserar på interaktionen mellan deltagarna 
istället för till exempel intervju där fokus ligger mellan deltagare och intervjuare. 
 
Till våra fokusgrupper har vi själva konstruerat dilemman som kan uppstå kring 
klassrumssituationer. Ordet ”dilemma” kan beskrivas som kinkig, belägenhet eller knipa 
(Sundell & Gomer 1988). Vi valde att använda oss utav dilemmana vid fokusgruppstillfällena 
för att nå olika perspektiv på samspelet i klassrummet. Olsson och Sörensen (2007) 
konstaterar att dilemman resulterar i känslor, reaktioner och åsikter, därför såg vi möjligheter i 
att använda dilemmabaserade fall under fokusgrupperna. Våra dilemman bygger på egna 
erfarenheter från praktik och grundar sig i Skolverket (2011) kapitel ett och två. Vi kommer i 
arbetet endast att nämna de utvalda dilemmana som tillämpades i respektive skola. De valda 
dilemmana är baserade utifrån lärarens perspektiv och grundade sig i att lärarna skulle känna 
igen sig i situationen. Vi valde att lämna ut de dilemmana vi skapat direkt vid 
fokusgruppstillfället för att efterlikna en verklig situation där ett dilemma inte kan förutses 
innan det sker och för att få deras spontana reaktion.  
 
Urval 
 
Inför undersökningarna valde vi ut två skolor på olika orter för att få en bredare variation 
utifrån forskningssyftet. Antal deltagare i fokusgrupper bör ligga runt tre till fyra personer 
menar Justesen och Mik-Meyer (2011) då risken vid ett större antal personer övergår till att 
gruppen ändå delas in i mindre grupper. Samtidigt menar författarna att materialet kan bli 
mäktigare än vad arbetet klarar av. På ena skolan tillfrågades sex stycken lärare, varpå tre av 
dem valde att deltaga och tre av dem avstod på grund av tidsbrist. På den andra skolan 
tillfrågades en lärare som i sin tur fick skicka förfrågan vidare till fler lärare i lågstadiet om 
observation samt fokusgrupp. Det blev alltså tre deltagare även på den skolan. I vår kontakt 
med lärarna nämnde vi de Forskningsetiska principer (VR, 2002) som vi går in djupare på 
under rubriken etiska ställningstaganden. Vi har även kontaktat rektorerna på respektive 
skolor och delgivit information kring vårt examensarbete. De lärare vi tillfrågade arbetade i 
förskoleklass till årskurs tre. Skolorna vi varit på har fått fiktiva namn, Vallmoskolan och 
Rosenskolan, för att underlätta läsningen.  
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Data 
 
Ljudupptagning 
 
Under fokusgrupperna spelades samtalen in med en diktafon. Skälet till det var att underlätta 
efterarbetet i form av sammanställningar och tolkningar av vad lärarna sagt. Dessutom kunde 
vi uppleva en trygghet med hjälp av inspelningen ifall det skulle uppstå några misstolkningar 
ifrån vårt håll. Därigenom skulle en ljudinspelning kunna ”bevisa” det presenterade 
materialet.  Eftersom vi i vårt arbete eftersträvat de Forskningsetiska principer (VR, 2002), 
som vi går in djupare i under rubriken etiska ställningstaganden, såg vi den här delen som 
viktig för reliabiliteten i arbetet.  
 
Anteckningar 
 
Under de två fokusgruppstillfällen vi hade valde vi att anteckna under samtalen. Korp och 
Risenfors (2013)  talar om hur fältanteckningar kan stärka tanke– och skrivprocessen i 
analysen av intervjuer. Vi upplevde att ljudupptagningen inte kunde täcka alla delar som 
exempelvis det icke- verbala, det vill säga kroppsspråket. Vi ville med våra anteckningar 
styrka det som sades och även kunna jämföra våra tolkningar av lärarnas uttryck. Dessutom 
var vår avsikt att koda olika kroppsuttryck med hjälp av symboler för att få en grundligare 
effekt av det som skedde. Exempelvis där ett osäkert uttryck får symbolen [?] och ett bestämt 
uttryck symboliseras med ett [!]. Sofkova Hashemi (2013) talar om hur man kan skapa koder, 
teman och kategorier i sina tolkningar och analyser av det insamlade materialet. Vi valde 
därför att applicera det inför våra fokusgrupper genom att skapa ett kodschema. Under 
observationerna kan vi se anteckningarna som en strategi för att passa bra in i 
klassrumsmiljön, något som Korp och Risenfors (2013) förespråkar.  
 
Transkribering  
 
Sofkova Hashemi (2013) menar att en transkription kan vara värdefull då man som insamlare 
av materialet både lyssnar och ser på det och djupare kan reflektera det som sagts. I studien 
transkriberades den insamlade ljudupptagningen för att kunna uppnå en bredare analys. Det 
blev även en försäkran för vår del att det vi hört och tolkat under samtalet uppfattades 
liknande av oss båda. Dessutom fanns ljudupptagningen som en försäkran till det här arbetet 
ifall något inslag kom att stöta eventuella deltagare enligt de Forskningsetiska principer (VR, 
2002) som vi går in på under nästa rubrik. 
 
Deltagarna i samtalen av fokusgrupperna har blivit tilldelade bokstäver: Vallmoskolan M, N 
och O samt Rosenskolan Å, Ä och Ö som ersätter deras riktiga namn. Kring observationerna 
däremot valde vi att endast skriva lärare och elev, eftersom fokus i observationerna låg på en 
lärare i ett klassrum åt gången. Vi har dessutom valt att sätta parantes då vi beskriver vad som 
sker under samtalen för att tydliggöra eventuella rörelser eller miner.  
 
Observationsschema 
 
Under observationerna följdes skolinspektionens mall ”Observationer i granskning av 
undervisning” (se bilaga 1). Observationsmetoden är en strukturerad form av observationer 
där man innan vet vilka områden som skall granskas. Utifrån den här mallen fördes ett samtal 
med läraren om hans/hennes syfte och mål kring den aktuella lektionen samt de elever som 
ingick i gruppen. Informationen till observationsschemat påpekar vikten av att man är två vid 
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genomförandet och att man samlat in bakgrundsinformationen före tillfället. Rollen som 
observatörer är att hålla sig ”osynlig”. Dessutom bör man skilja på beskrivningar av 
situationer i klassrummet från de tolkningar och värderingar som kan läggas i olika handlingar 
(Skolinspektionen, 2012).  
 
Schemat presenterar fyra områden, men då grunden låg i att fokusera på klimatet och 
samspelet i klassrummet valde vi ut område ett och två. Var för sig följde vi mallen och 
poängsatte situationerna och handlingarna mellan siffrorna ett till fyra. I efterhand skulle vi 
gemensamt fylla i schemat utifrån det som tolkades. Dock följde vi inte det här fullt ut, då vi 
innan valde att dela upp de två områdena för att fokusera än djupare inom varje del. 
Skolinspektionen (2012) framhäver även att sådana här lektionsobservationer sker tillfälligt 
under en långsiktig undervisning och man bör därför ha det i åtanke vid tolkning av resultatet.  
 
Etiska ställningstaganden 
 
I det här arbetet har vi följt de Forskningsetiska principer (VR, 2002) som följer fyra 
huvudkrav. De fyra huvudkraven har vi sammanfattat nedan: 
 
Informationskravet: Det är den information som skall ges till de som ska ingå i 
undersökningen. Det ska framgå vilka villkor som ställs för deltagande. Det skall tydliggöras 
att man deltar frivilligt och att man kan avbryta sin medverkan under processen. 
Informationen ska innehålla alla delar som kan påverka beslutet av deltagande (VR, 2002).  
 
Samtyckeskravet: De som deltar i undersökningen, det vill säga uppgiftslämnarna, ska ge sitt 
samtycke för sitt deltagande. Vårdnadshavare skall ge sitt samtycke då det anses vara 
nödvändigt (elever under 15 år). Dock såg vi inte det som nödvändigt i vår studie då vi inte 
kom att intervjua eller föra någon deltagande observation av eleverna. Deltagarna ska 
dessutom få möjlighet att avgöra hur länge och på vilka villkor de vill delta i studien. Ett 
avbrott från studien skall inte påverka uppgiftslämnaren negativt. Ett avbrott från 
undersökningen ska inte heller resultera i några påtryckningar på uppgiftslämnaren. De ska 
heller inte finnas ett beroendeförhållande mellan forskare och uppgiftslämnare (VR, 2002).   
 
Konfidentialitetskravet: Innebär att man som forskare i en undersökning bör skriva under en 
tystnadsplikt då det kommer till etiskt känsliga ämnen. Det ska inte framgå vem/ vilka 
personer som deltagit i studien genom identifierbara uppgifter. Framförallt då det rör etiska 
bitar. Det vi kunde göra under vår studie var att lova om identitetsskydd, då full anonymitet 
kan vara svårt att uppnå (VR, 2002).  
 
Nyttjandekravet: Det insamlade materialet ska nyttjas till det som är sagt och tänkt. Det vill 
säga inte till användning för kommersiellt bruk och andra ovetenskapliga syften. De uppgifter 
man tagit del av får inte nyttjas till beslutsfattning eller andra åtgärder, utan endast till 
forskning. Det får endast nyttjas i andra syften om de berörda ger tillåtelse (VR, 2002). 
 
Före fokusgruppstillfället valde vi att mejla ut ett missivbrev, (se bilaga 2) dessutom tog vi 
med missivbrevet vid observationstillfällena som vi valt att lägga före fokusgrupperna. Vi 
ville vara säkra på att deltagarna tagit del av informationen.  
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Resultat 
 
I studien har vi besökt två kommunala skolor i södra Sverige. Som vi angivit tidigare har vi 
valt att benämna de skolor vi varit på för Vallmoskolan och Rosenskolan för att underlätta 
läsningen. Vi har varit ute på skolorna vid fyra tillfällen, två gånger på vardera skola, där 
första tillfället innefattade observationer och det andra tillfället innefattade fokusgrupper. I 
observationerna nedan kommer vi att gå in djupare på område ett och två i det 
observationsschema vi följt (se bilaga 1). I observationerna har vi inte använt oss av vare sig 
ljud- eller videoupptagning och utgår därför endast ifrån våra anteckningar.  
Fokusgruppssamtalen kommer dessutom att presenteras utifrån vardera dilemma och 
analysera och tolka ljudupptagningarna. Det citat vi har valt att använda i arbetet, utifrån våra 
transkriberingar, är handplockade med utgångspunkt i forskningssyftet och de frågeställningar 
som studien baseras på. De utvalda begrepp vi tagit upp i forskningsöversikten kommer vi 
även återkoppla till under den här delen av arbetet.  
 
Observationer  
 
Nedan presenteras observationerna utifrån det observationsschema från skolinspektionen som 
vi följt. Område ett handlar om trygghet, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö. Område 
två handlar om individualisering, variation och utmaningar.  
 
Undersökningen på Vallmoskolan var i årskurs ett, den pågick under en timme och fem 
minuter, det vill säga ett helt lektionstillfälle. Då vi kom till Vallmoskolan berättade läraren 
att eleverna tidigare samma dag blivit förberedda på att vi skulle komma på besök. När 
eleverna satt sig vid sina bänkar fick vi presenterat oss och läraren berättade att vi var där för 
att arbeta precis som dem. Vi var alltså inte tillgängliga för att hjälpa eleverna. Eleverna 
accepterade det och lektionen sattes igång. Läraren skulle ha svensklektion med eleverna där 
syftet var att återberätta om det påsklov de precis kommit ifrån. Därefter skulle de skapa 
meningar med fokus på att urskilja gemener och versaler på streckade linjer. Vikt låg vid att 
skriva korrekt och finstilt, mängden var vid det här tillfället inte aktuellt. Lektionen skulle 
avslutas med högläsning om det fanns tid över.  
 
Undersökningen på Rosenskolan var i årskurs två och pågick under en timme och 15 minuter, 
ett helt lektionstillfälle. Vid lektionens start fick vi presentera oss för eleverna och berätta vad 
vi gjorde där. Lärarens syfte med lektionen var att eleverna skulle få arbeta som författare och 
bli trygga i sitt skrivande samt hur man lägger upp en berättelse. Hon ville med 
undervisningen att eleverna skulle se en röd tråd genom hela berättelsen och samtidigt kunna 
spinna vidare på detaljer som poängterats i sagorna. 
 
Område ett 
 
Läraren på Vallmoskolan talade till eleverna på ett empatiskt vis genom att bekräfta dem med 
svar på ett uppmuntrande sätt.  Utifrån observationsschemat kan vi här förtydliga att läraren 
skapade en gynnsam miljö genom att tala till eleverna med ett positivt bemötande och gav 
respons på det som sades:   
 

Elev: Jag har hittat grodyngel som vi tog hand om, men vi ska släppa tillbaka dem i vattnet sen när dom 
blir lite större. 
Lärare: Varför är det så? Varför ska man släppa tillbaka dem i vattnet sen? 
Elev: De behöver syre och mat och så… 
Lärare: Ja och det är viktigt att man tar hand om grodyngel då vi har så få grodor kvar. Jätte spännande! 
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Läraren skapade en relation till eleven och dess kunskap och tog vara på kunskapen om 
grodyngel för att förmedla till hela klassen. Dessutom nämner Dysthe (1996) att elever i 
hennes undersökning bör finna association mellan skola och verklighet för att de ska kunna 
uppleva undervisningen som meningsfull. I det här scenariot kopplade läraren in elevernas 
erfarenheter till ett lärandetillfälle och eleverna lyssnade till varandra, vilket kan kopplas till 
att lektionen setts som meningsfull. Henriksson (2009) talar även om hur förståelsen för 
elevers liv kan stötta lärare att individualisera arbetsmetoder och tillvägagångssätt. Författaren 
påpekar också att då lärare och elev har ett gemensamt ämne att tala kring, ökar chanserna för 
mognad hos eleven. Ett interaktionistiskt synsätt syftar till att relationer uppstår i ett 
mellanmänskligt möte där ingen kan förutsäga effekten av relationen. Det handlar inte om att 
skapa eller att bearbeta relationer utan om att man som lärare och elev bygger upp relationen 
tillsammans. Som lärare riktar man sig mot ett specifikt ämne och vet samtidigt att det under 
lektionen skapas relationer som påverkar lärandet. Man ser inte relationer som något statiskt, 
utan som något som sker i en ständig process (Aspelin, 2001).  
 
Sammanfattningsvis ser vi att läraren i det här fallet ser till elevers berättelser som en tillgång 
i undervisningen och genom ett uppmuntrande bemötande stärker sina elever. Läraren ser 
eleverna som resurser inför det kommande skrivarbetet och låter varje elev tala, därigenom 
arbetar de genom demokratiska arbetsmetoder och det uppstår även en flerstämmighet då alla 
får sin röst hörd.  
 
Läraren på Vallmoskolan visade ett genuint intresse genom att hela tiden ha ögonkontakt med 
den hon talade med. Dessutom gav hon återkoppling på det eleverna sagt genom 
intresseväckande frågor. Läraren lyssnade till vad varje elev hade att säga genom att låta dem 
tala till punkt.  
 

Elev (A): Vi doppade fötterna i vattnet. 
Lärare: Var det i havet eller i sjön? 
Elev (A): (tyst) 
Lärare: Var det i det stora vattnet, havet eller i det lilla vattnet, sjön? 
Elev (A): Det stora vattnet 
Lärare: Vad smakar vattnet i havet? (riktad mot hela klassen) 
Elev (B): Salt.   

 
Läraren i scenariot var mån om att göra sig själv förstådd och att skapa förståelse hos eleven 
utan att på något sätt nedvärdera elevens uttalande. Hattie (2012, refererad i Skolverket, 2013) 
framhäver även hur lärare bör stimulera, utmana och ge återkoppling på lärandet. Han 
understryker även hur man som lärare bör koppla in sitt kunnande i samspelet med eleverna. 
Wahlström (2005, s. 34) hävdar att kommunikation omfattar ”tonfallet, röstläget, 
ansiktsuttrycket, ögonkontakt[…], gester, suckar, stönanden och fnysningar” som i sin tur 
hamnar hos exempelvis eleven att uttolka ifrån sina erfarenheter. I ovanstående händelse 
visade läraren på god ögonkontakt, lugnt tonfall och ett uppmuntrande ansiktsuttryck. Hon 
skötte kommunikationen på ett sätt där eleven fick förståelse för skillnaden mellan hav och 
sötvatten och där eleven kan ha upplevt att det hon talat om varit intressant då det ledde till en 
följdfråga i klassen.  
 
Att läraren hade ögonkontakt med eleverna kan vi koppla till Henriksson (2009) som i sina 
studier samlat in information kring elevers upplevelser av lärare och deras bemötande. 
Eleverna fick presentera skolmisslyckanden de varit med om, något som författaren funnit 
värdefulla reflektioner i. Författaren har bland annat reflekterat över blickens betydelse i 
samspelet mellan lärare och elev. Hon menar att en god pedagogik grundas i blickar som möts 
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där en relation mellan lärare och elev kan bildas och alstra trygghet. Henriksson menar att en 
”Vi- relation” kan uppstå och kan därigenom bli betydelsefull för eleven. Dock kan det bli 
paradoxalt då en del elever aldrig får uppleva den här känslan och där en förbipasserande 
blick kan bli ”en sårande pil rakt in i barnets hjärta” (s. 61). Lärare kan samtidigt med sin 
blick skapa ”bra” elever. 
 
På det hela taget kan vi se ett flerstämmigt klimat där eleven fick en fråga, men som eleven 
själv inte kunde svara på som gick till övriga klassen att besvara. Läraren kunde därigenom ta 
tillfället i akt och se om det var en generell okunskap av söt- saltvatten i klassen. Dessutom 
kan det vara roligt för eleverna att se sig som kompetenta genom att få stötta sin klasskamrat 
genom att besvara frågan. Man kan se arbetssättet, att ta in klasskamraternas kunskaper, som 
en demokratisk metod. Läraren hade även en god ögonkontakt med eleverna vilket skapar en 
trygghet i undervisningen.  
 
Läraren på Rosenskolan bemöter också elevers åsikter med intresse, allvar och respekt. 
Utifrån observationsschemat kan vi se att läraren skapar en nyfikenhet och eleverna genom att 
anknyta till elevens erfarenheter. Samtidigt som eleverna ges talutrymme och uppmuntran till 
att delta i samtal i gruppen. Läraren återkopplar till högläsningsboken genom att tala om 
jättestenar och hur man trodde på jättar förr i tiden.  
 

Elev(A): Ska vi arbeta med nordisk mytologi i trean? 
Lärare: Ja, kanske, vi får se. Tycker du det är intressant? 
Elev(A): Ja, jag har jobbat med det innan på min förra skola, vi arbetade ganska länge med det. Vi blev 
klara. 
Lärare: Vet ni andra vad nordisk mytologi är? 
Elev(B): Tror det. 
Lärare (tittar på elev A): Vill du berätta för de andra vad nordisk mytologi är?  

 
I det här fallet kan vi se att läraren tar till vara på det som sägs, även om det går utanför 
ramarna. Läraren fångar upp eleven som får berätta om nordisk mytologi och genom det 
skapas en positiv relation till den eleven. Skolverket (2013) framhäver att en professionell 
lärare arbetar mycket med relationerna med eleverna i en varierad undervisning. Molly (1992) 
betonar vikten i samspelet mellan lärare och elever, utan ett samspel skulle inget samarbete 
ske i våra klassrum och kunskap gå förlorad. Författaren förespråkar vidare att läsning och 
erfarenheter kan ge skilda upplevelser hos eleven, men den kombination vi ser i exemplet 
ovan ger en säkerhet på att upplevelser bildas. Molly (1992) talar om katekesmetodiken som 
pågick för över 400 år sedan där grunden låg i att lära eleverna rätt och fel, vilket leder till 
begränsningar av deras reflekterande då tystnad ansågs viktigt för inlärning. Författaren 
menar vidare att elevernas medvetenhet över kunskapen skapar nyfikenhet till att undersöka 
vad den ska användas till. 
 
Larsson (2007, s. 177) använder uttrycket det ”didaktiska rummet” i hänvisning till de sociala 
aspekterna. Han menar att lärare och elever som utvecklar trygga relationer och som 
accepterar och respekterar varandra, gemensamt kan nå en god lärandeatmosfär. Författaren 
menar att då elever och lärare ska planera undervisning, samtidigt hamnar i ett deliberativt 
samtal om det uppstår en komplikation. Samtalet bidrar till en samhörighet, då man utgår från 
ett Vi- perspektiv. Något som läraren i det här fallet gjorde genom att höra med eleven i fråga 
om det skulle vara ett intressant ämne att gå djupare in i.   
 
En slutsats man kan dra är att läraren tar till sig elevens erfarenhet och vill förmedla 
kunskapen vidare i gruppen, här får läraren in en dialog som stärker ett flerstämmigt klimat. 
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Ur en demokratisk synvinkel kan vi uppleva att läraren är angelägen om att elevernas åsikter 
och idéer ska få ta plats och eventuellt bidra till undervisningen.  
 
Läraren på Rosenskolan skapade handlingsberedskap genom att presentera olika begrepp som 
eleverna skulle ta vara på under arbetets gång, till exempel bearbeta och respons.  
 

Lärare: Om jag skriver, pojken gick ut i skogen, då undrar kanske du vad som hände. 
Elev: Var tog pojken vägen? 
Lärare: Precis, då ger du mig responsen på det jag skrivit.  

 
Det pedagogen gjorde i sin undervisning var att se till elevernas kunskaper kring begreppen 
och utgå ifrån deras uppfattning om dem. Skolverket (2013) påtalar att professionella lärare 
varierar sina lektioner och utgår från klassrumssituationen. Som lärare kan man vrida och 
vända på det som ska presenteras utefter vad man vill uppnå med den kunskapen. Wahlström 
(2005) förespråkar hur flerstämmighet är grunden till en bra lärandemiljö. Läraren på 
Rosenskolan tog vara på elevernas tankar och förslag, vilket gjorde att eleverna spontant 
frågade och testade sina idéer i helgrupp. Respons handlar enligt Brink (2009) om 
grupprocesser och flerstämmighet. Författaren talar om responssamtal som kan ske då elever 
ger respons på varandras texter. För att responssamtal ska bli en integrerad del i arbetet krävs 
det att man arbetar med det kontinuerligt under större delen av skolskrivandet. Dessutom kan 
det ses ur en social aspekt för tankeverksamheten. Därför kan vi uppleva att läraren i det här 
fallet grundade en struktur för eleverna och deras framtida skolgång ur ett flerstämmigt 
perspektiv. 
 
Sammantaget tog läraren även i det här fallet vara på elevens kunskap och utvecklade respons 
begreppet. På det sättet kommunicerade och arbetade läraren med eleverna på ett flerstämmigt 
och demokratiskt vis. 
 
Läraren på Vallmoskolan agerar vid uttryck som kan upplevas nedsättande som exempelvis 
negativa kommentarer.  
 

Elev (A): (ger exempel på en mening utifrån en annan elevs berättelse) ”Gästerna sov över”. 
Elev (B): (Den som berättade om sitt lov) Det känns inte riktigt rätt. 
Lärare: Varför inte då? 
Elev (B): Nej, det gör inte det bara. 
Läraren: Men vet du vad, du kan få skriva mer om det sen på ett eget papper X. 
Elev (B): Får vi ett eget papper?! 
Lärare: Ja, det får ni så kan du skriva där. 
Elev (B): Okej.  

 
Läraren upprätthåller studiero i klassrummet genom att påvisa den valmöjlighet som finns för 
eleven i fråga. Eleven skulle senare få formulera sig på sitt egna papper om hur påsklovet 
varit. Det läraren använde sig av i den här situationen för att undkomma ett moraliskt 
dilemma, där eleven kunde upplevt sig missuppfattad, var att använda sig av ”single – handed 
strategy”. Som vi nämnt tidigare bygger den här strategin på att snabbt avklara eventuella 
problem. Läraren avvek från ämnet för att lösa missuppfattningen, utan någon större 
tidsödande från den övriga lektionen. Hon hanterade situationen på ett intuitivt sätt (Oser, 
1996 refererad i Norberg, 2006). I den här situationen såg läraren det misstycke som elev (B) 
uttryckte. Utifrån det undvek läraren att tysta ned förslaget från elev (A) genom att presentera 
en lösning för elev (B). Larsson (2007) kom i sina studier fram till att elever uppskattar lärare 
som lyssnar till deras idéer kring det man arbetar med och hur man jobbar med det. Dessutom 
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såg eleverna i studien vikten av att man som lärare ser till samspelet som sker mellan 
eleverna.  
 
Det läraren tog tillvara på i sin undervisning var de olika erfarenheter som eleverna fått under 
sina lov, hon använde de sedan som utgångspunkt i meningsbyggandet. Skolverket (2013) 
presenterar egenskaper som en framgångsrik lärarledd undervisning inbegriper.  Läraren 
varierar val av arbetsmetoder, förutsätter ett flerstämmigt klimat, alstrar trygghet och ser varje 
elev, uppmanar elever till att dela med sig av sina erfarenheter och använder sig av formativ 
bedömning. Brink (2009) syftar till PIRLS 2006 läsforskning. Författaren fann att 
tyngdpunkten lades vid arbete involverat av ”grupprocesser och flerstämmighet” (s. 121). Att 
samtala och arbeta med elevers texter utvecklar läsförståelsen, skrivandet, läs – och 
skrivstrategier. Läraren arbetade utefter elevernas tankar för att skapa meningar vilket gynnar 
ovanstående förståelse och strategier.   
 
Man kan konstatera att normen i klassrummet utgörs av att läraren lyssnar till elevernas 
uppfattningar om situationen och ger lösningar till problemet. Läraren lyssnar dessutom till 
elevernas förslag och de åsikter som uttrycks, vilket tyder på att kommunikationen är 
flerstämmig och att uppföljningen av det som sägs sker i demokratisk anda.  
 
Område två 
 
Läraren på Rosenskolan gav eleverna hjälp med att utveckla sina berättelser och möjlighet att 
reflektera och problematisera.  
 

Elev: Man kanske kan bearbeta för mycket?  
Lärare: Ja precis, det kan ju bli så att man känner sig färdig, men fortsätter skriva ändå, fast det var 
bättre innan. Då kan det vara så att man bearbetat för mycket. Det var bra att du sa det… Fördelen med 
att ni skriver på datorn är att ni kan flytta texten och lägga till text var som helst i berättelsen. 

 
Läraren gav eleverna stöd genom att låta dem utveckla olika lärandestrategier. Läraren 
presenterade begreppen respons och bearbetning som i sin tur skapade värdefulla strategier 
för den undervisning de kom att ha. Det var strategier som de kunde utveckla i skrivarbetet. I 
det här exemplet kan vi se att läraren har gett eleverna möjlighet att reflektera och 
problematisera då eleven själv kommit fram till att man ”kanske kan bearbeta för mycket”.  
 
Läraren tog också vara på hur eleverna kunde uppleva skrivandet och instruerade dem utifrån 
de begrepp de skulle använda i sitt arbete. Wahlström (2005, s. 28) talar om begreppet 
”läckage” som syftar till de uttryck som vi sänder ut via kroppen. Författaren menar att det är 
viktigt att man ser sig själv utifrån och det man vill ha sagt. Hon nämner därför några punkter 
som man kan tänka på då man talar till en grupp. Frågor som: ”hur känns det för dem?”, ”kan 
de ta emot det som jag vill informera om?” och ”om vi ska fatta beslut, är det möjligt för alla 
att komma till tals?” kan vara viktiga att ställa sig. Läraren på Rosenskolan uppmuntrade till 
frågor genom att besvara varje fråga tydligt på elevernas nivå och genom att ge exempel.  
 
Läraren på Rosenskolan gav eleverna lärverktyg och hjälpmedel i form av datorprogrammet 
”Erik”. Programmet var till för talsyntes och läste upp elevernas nedskrivna berättelser i 
Worddokumentet. Maltén (2003) förespråkar datorn som hjälpmedel i undervisningen då det 
skapar nya möjligheter för eleverna att finna en motivation till sitt arbete. Samtidigt menar 
författaren att man inte får överrösta de digitala hjälpmedel som finns då det sociala samspelet 
lätt kan förglömmas. Det är ändå interaktionen mellan människor som i längden skapar en 
entusiasm hos individen och som får oss att fortsätta utvecklas till demokratiska medborgare. 
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Det framgår tydligt att eleverna ges utrymme att reflektera över den presentation läraren haft. 
Via en god kommunikation, flerstämmighet, kunde eleverna få möjlighet att pröva på sina 
idéer. Dessutom fick eleverna strategier som de kunde använda sig utav under sin skrivning i 
form av nya begrepp. Dessutom gavs valmöjligheten att arbeta i Worddokument med ett 
talsyntes program, vilket tyder på ett demokratiskt klassrum, där man ska se till varje enskild 
individs behov.  
 
Läraren såg även till att eleverna fick hjälp under arbetets gång genom att låta eleverna agera 
som kompetenta kamrater. 
 

Lärare: X kan du komma?(elev kommer). Det här med hur man pratar, det ska ju du kunna vid det här 
laget. Vill du hjälpa Y? 
Elev: (läser kamratens text högt) 

 
Här kan vi se att läraren tar hjälp av elever som har erfarenheter av hur man pratar, för att 
hjälpa andra elever. Genom kommunikationen utbyts erfarenheterna och hjälper kunskapen att 
föras vidare. Skolverket (2013) förespråkar kamratstöd i undervisningen då det påverkar deras 
didaktiska lärande, samtidigt som en vikt bör läggas på sammansättningen av elever för att 
hitta ett positivt inflytande. Skolverket menar vidare att en grupp med heterogena medlemmar 
styrker självuppfattningen hos eleverna. Säljö (2010) betonar den interaktion som skapas 
mellan elever när de utbyter kunskaper och erfarenheter genom att samspela i processen. 
Genom en flervägskommunikation i klassrummet skapas förutsättningarna till att utvecklas. 
Williams (2007) menar dock att det inte bara handlar om den kompetenta kamraten, utan att 
fokus ska läggas på de erfarenheter som eleverna besitter och kan hantera, för att utveckla 
deras lärande i ett samspel mellan varandra. 
 
Läraren i klassen såg till elevens kompetens och uttryckte på ett självsäkert sätt vad hon 
observerat hos eleven och vad eleven kunde bidra med. Bergem (2000) hävdar att lärare med 
sin makt bör stötta sina elever att förlita sig till den egna kunskapen och därigenom utveckla 
en självständighet. Läraren i scenariot gjorde just det här med eleven som fick agera 
kompetenta kamraten. Även Dysthe (1996) talar om hur elever kan se varandra som 
resurspersoner och därigenom skapa ett flerstämmigt klimat. Dock menar författaren att det 
ligger i lärarens ansvar att synliggöra eleverna som resurser och tro till deras förmågor.  
 
Man kan konstatera att läraren även i den här händelsen bidrar till ett demokratiskt klassrum 
genom att involvera eleverna som stödpersoner i klasskamraternas skrivande. Vidare ges 
eleverna möjlighet att kommunicera med varandra vilket bidrar till flerstämmigheten. Normen 
blir i det här fallet att man ser elever som förutsättningar för skolundervisningen.  
 
Läraren på Vallmoskolan tog vara på hjälpmedel som kunde komma att behövas genom att 
först presentera det inför klassen. 
 

Lärare: Ni får skriva med det randiga pappret, men blir det snurrigt kan ni lägga ett vitt papper över 
strecken så att det blir lättare att följa. (Läraren tar det vita pappret och täcker för de rader som inte är 
aktuella att skriva på). 

 
I det här exemplet anpassas svårighetsnivån utefter elevernas egna förutsättningar samtidigt 
som eleverna har fått en uppgift ”utan tak” där de kan fördjupa sig och aktivt arbeta under 
hela den avsatta tiden, vilket skolinspektionen (2012) förespråkar. Läraren presenterade hur 
man kan få hjälp i sitt skrivande. Wahlström (2005) talar om elever som presterar högre och 
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hur de lyckas med det. Författaren drar slutsatsen att elever som fått uppleva trygghet i sitt 
lärande också visar på framgång i skolarbetet. Då elever erfar att risken för misslyckande 
minskat vågar man mer, men det läggs också vikt vid att läraren är trygg i sin undervisning. 
Vi kan i den här presentationen från läraren uppleva en förståelse för elevers olika sätt att lära. 
Läraren skapade genom sitt råd till eleverna en trygg och demokratisk miljö genom att ge dem 
förutsättningar att lyckas med sitt skrivande. Samtidigt som hon gav ett lugnt och tryggt 
intryck.  
 
Sammanfattningsvis kan man se händelsen ur ett normativt perspektiv där läraren i fallet 
förutsätter att det kan uppstå hinder. För att förebygga vad som kan anses vara normalt och 
avvikande förutsätter läraren att vi är olika och att vi därigenom lär oss på olika sätt.  
 
Fokusgrupper  
 
Vi har under fokusgrupperna använt oss av tre olika dilemman som vi valt att namnge 
dilemma ett, dilemma två och dilemma tre. De dilemmana vi använt oss ut av har vi skapat 
utifrån läroplanen (Skolverket, 2011). På Vallmoskolan använde vi oss av dilemma ett och två 
samt på Rosenskolan använde vi oss av dilemma ett och tre. Anledningen till att vi valde ut 
endast ett par stycken dilemman var för att det innefattade den avsatta tiden som var avsatt till 
fokusgrupperna. Nedan presenterar vi de fall vi använt samt i vilket syfte de går att koppla till 
läroplanen (Skolverket, 2011).  
 
Dilemma ett 
 

Du har planerat en lektion med bra syfte och relevanta mål utifrån det ni arbetar med just nu. Eleverna 
kommer inte in i tid efter rasten. Efter att du har förklarat din intressanta lektion, uttrycks det tydligt en 
negativ stämning i klassrummet. 

 
Med utgångspunkt i dilemma ett står följande i Skolverket (2011) ”Läraren ska stärka elevens 
vilja att lära […]. Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter 
sina förutsättningar […]” (Skolverket, 2011, s.14). ”Läraren ska svara för att alla elever får ett 
reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta 
inflytande ökar med stigande ålder och mognad[…] Läraren ska tillsammans med eleverna 
planera och utvärdera undervisningen. (Skolverket, 2011, s. 15) 
 
Vad man säger och hur man säger det, var något lärarna i gruppen talade om:  
 

Ö: Men ändå tycker jag det kan vara en intressant fråga liksom om man säger det till barnen, eller om 
man liksom har det för sig själv, att ” jaha, det här funkar ju inte”. Det beror lite på vilka barn det är och 
vad de kommer försent av. Om man vill skuldbelägga, för det blir en form av skuldbeläggning att säga 
”nu hade jag tänkt någonting intressant här, men nu har ni förstört det.” det är ju det man säger.  
Ä: Ska alla behöva höra det då? 
Å: Det blir ju en form av kollektiv bestraffning för det första, och för det andra så blir det en 
skuldbeläggning av dom som är skurkarna i sammanhanget.  

 
I det här dilemmat kan vi se att lärarna använder sig av ”single – handed strategy” som 
innebär att de snabbt vill få problemet, förseningen, överstökat genom att snabbt hantera 
dilemmat. Dessutom kan vi se att ”incomplete discourse strategy” framgår mer då lärarna gått 
in djupare i problemet. Utifrån det som sägs upplever vi att lärarna ser sig som kompetenta att 
lösa problematiken.  
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Här var lärarna tydliga i sina utläggningar att kollektiv bestraffning inte var något att föredra. 
Henriksson (2009) upphöjer det faktum att de flesta utgår från att de som verkar inom skolan 
har barnens bästa i åtanke. Det hon menar är att man automatiskt inte blir en god förebild för 
att man valt att arbeta i skolverksamheten.  Dessutom bör man ha med sig att det som anses 
vara barnets bästa grundas i kulturella, historiska, politiska och religiösa åsikter. Författaren 
talar vidare om hur man som lärare visar på moral genom de sätt vi handlar. Det 
förhållningssätt man har till ämnen, pedagogik, barn och livet uttrycker det moraliska budskap 
som präglar det demokratiska samspelet klassrummet. Henriksson talar även om de 
förväntningar som finns på elever. Förväntningar kan komma inifrån eleven själv, men yttre 
förväntningar kan komma från skolan och lärarna. Besvikelse kan därför lätt kopplas till 
skolsammanhang då man som elev inte uppnår de förväntningar som sätts på en. Utifrån 
exemplet ovan där läraren säger ”att det beror lite på vilka barn det är” beskriver Bartholdsson 
(2008) att lärare utgår från ålder när det kommer till mognad. Det kan skilja på ett barn som är 
född i januari jämfört med ett barn som är född i november. Likaså kan ett sjuårigt barns 
mognad ligga på samma nivå som ett barn på nio år. Det kan skilja sig i vad som förväntas 
och vad man kan kräva av eleven. Författaren menar vidare att det är när elever utmanar 
lärarens auktoritet som maktutövandet tar start.  
 
Vi har även tolkat uttrycken ”det beror lite på vilka barn det är” och ”…skuldbeläggning av 
dom skurkarna i sammanhanget” utifrån kommande perspektiv. Nilholm (2012) talar om 
”skolans normativa ordning” (s. 107) där kontentan handlar om att man behöver normalisera 
eleverna som kategoriseras och identifieras som avvikande. Den normativa ordningen hamnar 
därför under den etik lärare måste förhålla sig till och blir i sin tur ett känsligt ämne då man 
talar i termer av ” elev i behov av särskilt stöd” (s. 107). Författaren menar att dessa 
kategoriseringar av elever är det som missgynnar skolans utveckling. Nu talade inte lärarna 
om elever i behov av stöd, men de talade utifrån elever som skiljer sig åt och att det beror lite 
på vilka elever som kommer försent. Sen att man uttrycker elever som skurkar markerar att 
eleverna klart gått emot de rådande normerna.  
 
I det här fallet, där pedagogen använder en form av kollektiv bestraffning, var lärarna överens 
om att det var fel. Likasom att det var fel att fortsätta med den planerade undervisningen om 
eleverna uttryckte en negativ stämning redan från början. Bartholdsson (2008) talar om att 
den makt som existerar i skolan gör att det är svårt att förhålla sig till ett demokratiskt 
samhälle. Som pedagog ska man inte trycka ned elever, utan verka för en demokratisk 
klassrumsmiljö. Dock är det svårt att undgå makt i syfte med att förmå elever till att arbeta 
med utgångspunkt i olika arbetssätt och arbetsformer, eftersom alla elever har olika åsikter 
och förutsättningar. Tvång blir då nödvändigt att använda för att ge alla elever en chans till 
den kunskap som krävs för att bli godkända i alla ämnen. Makten som används i klassrummet 
kan både vara positiv och negativ. Författaren förespråkar elevernas inflytande i 
undervisningen för att uppnå ett intresse till att arbeta och insamla ny kunskap. 
 
Hattie (2012) har gjort en undersökning kring samspel mellan lärare och elev. Han menar att 
det är samspelet tillsammans med arbetsmetoderna som bildar utvecklingen hos eleverna. 
Ingen pedagog överlever på att endast leta fram vetenskapligt material och arbeta utifrån de 
mål som ska uppnås utan att samspelet mellan läraren och eleven fungerar bra. Att 
skuldbelägga hela klassen genom att säga ”nu hade jag tänkt någonting intressant här, men nu 
har ni förstört det” skapar inget bra samspel och kommer därför inte att fungera i den situation 
pedagogen befinner sig i.  
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Sammantaget menar alltså lärarna att de ska ta sin intressanta lektion vid ett senare tillfälle för 
att inte lägga skulden på eleverna och istället finna ett intresse hos dem genom att byta ut 
undervisningen. Samtidigt hävdar de ändå att det kan ha betydelse i vem av eleverna det är 
som kommer försent och varför. 
 
Dilemma två 
 

Cim är en elev som har svårt att sitta still i undervisningen. Cim lyssnar inte och visar inget intresse i 
den undervisning som ges. Du har tagit hjälp av specialpedagog, i syfte att få material och väcka 
intresse hos eleven. Du har diskuterat med föräldrarna kring skolsituationen och de visar en upprördhet, 
men inte villiga att börja på åtgärdsprogram eller vidare utredning.  

 
Med utgångspunkt i fall två ser vi följande i Skolverket (2011) ”Läraren ska ta hänsyn till 
varje enskilt individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande[…] Läraren ska 
stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter” (Skolverket, 2011, s. 
14). ”Läraren ska samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens 
skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling[…]Läraren ska hålla sig informerad om den 
enskilda elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens integritet. (Skolverket, 
2011, s. 16) 
 
Lärarna kom in på hur man kan individanpassa undervisningen för elever: 
 

O Det finns ju några föräldrar som kämpar hemma ”det går inte” att man då kanske kan påvisa att det 
finns andra sätt.  För många gånger, andra har ju gått i skolan och då är det ju på ett visst sätt man gör, 
men så finns det så många olika sätt och det har jag märkt att vissa ”jaha kan dom få lova att läsa såna 
enkla böcker fortfarande” Ja de klart att de kan. Det är bättre att de läser jätteenkla böcker och då blir 
dom positiva för att ta hem såna jättelätta böcker för att då ser dom att det händer något. Eller ”måste 
man räkna på det sättet” Nej, det måste man inte. Huvudsaken är ju att man över huvud taget förstår 
att… 
N Att hitta glädjen… 
O Och att man, många gånger har förväntningar som förälder hur det ska vara ”så här lär man sig” och 
gör man inte det då så är det fel på skolan eller så är mitt barn helt ute och cyklar. Eller så är det så att 
mitt barn kanske kan lära sig ”jaha man kan lära sig på det sättet, det gör inget att den räknar med 
knappar, fast den går i tvåan?” Ne, det gör det inte, huvudsaken är att den finner ett intresse för det. 

 
I det här dilemmat ser lärarna sig som behöriga att lösa problematiken genom att möta eleven 
på dess nivå. Därigenom ser vi att ”Incomplete discours strategy” är den styrande 
problemlösningsmetoden i det här fallet.  
 
Pedagogerna lägger vikt vid att man är tydlig inför föräldrar att det finns olika arbetssätt och 
metoder som man kan använda sig av för att nå eleverna. De menar att det inte finns några rätt 
eller fel sätt att bemöta elevers olika förmågor. Henriksson (2009) talar om normalitet och hur 
fort det går att peka ut de som avviker från normerna. Författaren vill dock skilja på 
identifiering och att bli sedd. Att bli sedd av sin lärare som en kompetent individ utifrån sina 
förmågor i nuet och för vad man som individ i framtiden kan komma att bli, är viktigt i det 
konstruktiva arbetet av elevers utveckling. Det kan innebära att man som lärare frånser de 
egenskaper som ses som avvikande och lägger fokus vid de goda egenskaperna. Vid val av 
arbetsmetoder argumenterade lärarna för sina tillvägagångssätt. Bergem (2000) talar om 
skolans utveckling där lärare idag besitter ett större ansvar över elevers kunskap och 
fostransutveckling. Han menar att utvecklingen i sin tur lett till att politiker och föräldrar 
ifrågasätter skolan och dess lärares kompetens i allt högre grad. Förväntningarna på lärare har 
därmed ökat inom både de yrkesetiska och kunskapsmässiga delarna. Vi upplevde att lärarna i 
samtalet stöter på ifrågasättande från föräldrar där de i sin tur får ”lära” föräldrarna hur man 
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kan gå tillväga. Man får som lärare i viss mån även nyttja fostransuppdraget gentemot 
föräldrar för att bemöta elevers problematik i skolan. Wahlström (2005) talar om de uppdrag 
som man som ledare ställs inför. Gränssättning och beslutfattande är en del av rollen och 
innebär att man ska kunna dra gränser för alla parter och bli kritiserad utefter de beslut man 
fattar. Författaren anser att man som ledare inte alltid kan stå alla till lags och att det är en 
form av fostran som sker då man agerar ledare.  
 
Henriksson (2009) går in på hur lärare bör förhålla sig till sina elever. Hon nämner lärare som 
lyckas omforma sina elever. Det handlar inte om att omforma eleverna till någon annan, utan 
bara att man förflyttar fokus från vad eleven benämns ha, för diagnos/problematik, till att 
sikta in sig på vem eleven är. Författaren menar att man som lärare behöver finna de goda 
egenskaperna hos varje elev och synliggöra dem.  Hon påvisar också att en lärare – elev 
relation inte kan grundas på elevers begränsningar. Elever är inte sina diagnoser, utan man ska 
som pedagog veta vad elever kan ha för begränsningar och hur man som lärare kan arbeta för 
att minska de hinder som kan uppstå i omgivningen. 
 
På det hela taget framkommer det att lärarna är överens om att vikt bör läggas på elevens lust 
att lära, oavsett om det går emot de normer som verkar i hemmet. De berör även den vikt som 
bör läggas på en kommunikation inom såväl skolan som hemmet för att kunna ge den hjälp 
som eleven behöver. 
 
Läraren kommer in på ögonkontaktens betydelse och tilltal i du- form: 
 

O Man måste kanske alltid ha ögonkontakt till exempel, det kanske man inte heller tänker på, utan man 
tänker bara, ”åh gud han lyssnar ju aldrig på vad jag säger”. Han kanske inte hör, det är borta, utan man 
måste, ”nu ska vi göra det här”. Vi har flera såna barn, som man måste göra så på. Ta i hand liksom 
eller nu tittar vi, ”nu är det du och jag som pratar”. Dom tänker ju inte på att, när jag säger VI och det är 
ju därför vi ofta säger DU, ”vadå du, är det jag?” så säger ju en del dom som är med medan de barnen 
som inte tror att de berör dom tänker inte riktigt heller på de, men det är lättare för dom att ta till sig när 
man säger DU, än när man säger vi eller ni.  

 
Som i det tidigare citatet kommer ”Incomplete discours strategy” även in här. Läraren ser sig 
som kompetent i hanterandet av vad blicken och tilltalet i form av du kan innebära i en 
undervisningssituation. Kimber (2005) förklarar att de barn som upplevs svår bemötta i skolan 
ofta kan ha problem med samspelet och behöver därför träna på förmågor som socialt och 
emotionella beteenden. Problemet ligger alltså inte vid inlärningen. 
 
Läraren talar om ögonkontakt i positiva termer och poängterar vikten av att använda ”du” när 
man talar med elever, för att få dem att lyssna. Skolverket (2013) framställer lärande som en 
social process. Det är genom tal och med ögonkontakt som gör att lärare och elev tillsammans 
samspelar med varandra. Det är utifrån det positiva samspelet som eleven känner en trygghet i 
klassrumsmiljön och vågar ställa ”dumma” frågor, vilket ökar kunskapskvaliteten hos 
eleverna. Bartholdsson (2008) talar om begreppet ”vi” som positivt att använda i klass då det 
innefattar en inkludering av alla elever. Ingen elev behöver känna sig utanför eller avvikande, 
utan ”vi” bidrar till ett demokratiskt förhållningssätt. Författaren menar vidare att ett ”vi” i 
positiva sammanhang blir en motivation för alla elever då ingen behöver känna sig utanför. 
Wahlström (2005) går in på arvet och miljöns betydelse för människans utveckling och 
lärande. Hon menar att arvet är något vi inte kan ha inflytande på, dock kan vi göra något åt 
självbilden hos eleverna via yttre förhållanden. Genom att vara medveten på det kroppsspråk 
vi uttrycker i mötet med elever kan vi avsiktligt skapa en trygg miljö. Författaren menar att då 
självförtroendet är bra hos eleverna kan de också prestera därefter. I fallet när läraren talar om 
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blicken och tilltalet, och hur det inverkar på eleverna visar läraren på en medvetenhet om 
deras så kallade ”läckage” som författaren uttrycker det (s. 47) och resultatet av det. Även 
Kimber (2005) ser vikten av att skapa en trygghet i gruppen för att eleverna ska kunna lära. 
 
En slutsats man kan dra är att läraren här lagt vikt i att se varje enskild individ genom 
ögonkontakt och hur man tilltalar elever. En anledning till att elever inte lyssnar eller har svårt 
att sitta still kan bero på lärarens sätt att agera i klassrummet. Det behöver inte vara brist på en 
flerstämmighet, utan det kan handla om tillvägagångssättet som det flerstämmiga 
klassrummet grundar sig på. 
 
Läraren Å talar om inkluderingen i klassrummet och hur det kan fungera:  
  

Å: Precis. Och det får ju vi fortsätta att tro då om vi inte får utreda. Sen är det ju inte säkert att en 
utredning ger alla svar heller. Sen kommer nästa steg, vilken sorts hjälp behövs, vem ska ge den? Och 
vad kostar det? Naturligtvis gör vi allt vi kan inom klassens ram för att inkludera, för att få med Cim i 
det vi allihopa gör, fast han kanske får göra på sitt egna lilla vis. Och barnen har ju oftast väldigt stor 
tolerans, för det är ju inte bara fråga om att bara sitta still, det kan ju vara så att möblerna yr i kring 
örona på klasskamraterna också, och saxar och lite utav varje. Men då förstår ju oftast barnen, och är 
tacksamma för att de själva inte har det som den som får kämpa med detta. 

 
Läraren föreslår möjliga vägar att gå utifrån det moraliska problemet, därför anser vi att 
“Incomplete discours strategy” passar in här. Vidare ser vi att “deligating/security - seeking 
strategy” också presenteras genom att läraren frågar sig “vilken sorts hjälp behövs, vem ska 
ge den?” som kan tyda på att läraren är rädd att misslyckas vid försök av att lösa dilemmat 
eller att läraren inte ser att den egna lärarrollen täcker den moraliska problemlösningen.  
 
Här upplever vi att läraren medvetet ser till den egna påverkan i samspelet. Hon ser till hur 
man som lärare och elevgrupp gemensamt kan forma sig efter varandra och för varandras 
bästa. Dessutom poängterar läraren att en utredning inte alltid ger facit till hur man ska 
bemöta elever. Henriksson (2009) talar om uttrycket pedagogisk tillgivenhet. Som lärare 
uppnår man det genom att bekräfta sina elever genom att se dem som unika och värdefulla 
personer och se dem för vem de är.   Författaren talar vidare om hur bekräftelsen är 
betydelsefull för alla människor. Hon hävdar att hur man som lärare ser på sina elever 
inverkar på dels klassrumsmiljön och relationen lärare - elev, men också hur väl en elev 
lyckas i sin utbildning. Bergem (2000) är inne på samma spår och talar om vikten av att 
förhålla sig till ett yrkesetiskt förhållningssätt som lärare. Det vill säga allt som rör etik, 
dilemman i skolsammanhang och lärares sätt att agera för att kompromissa fram de bästa 
lösningarna. Han menar att alla elever ska ha ”rätt att bli respekterade och värdesatta för vad 
de är ” (s. 13). Wahlström (2005) förklarar hur man som lärare i relation till sina elever kan 
objektifiera dem och därmed som lärare också överge ansvaret för dilemmat. Författaren kan 
se det i och med att man vill diagnostisera elever. I motsats ser hon subjektförhållanden som 
relationer där man problematiserar den egna inverkan på problemet. Samtidigt kan vi se till 
Dewey (1999) som ser utbildning som ett sätt att forma elever efter den sociala kontexten som 
är uppbyggd av det som antingen är till fördel eller nackdel för varje unik elev. Utifrån 
författarens tankar kan vi se att läraren i fallet har en medvetenhet om att omgivningens 
utformning påverkar elevens ”unika egenart” (Skolverket, 2011, s.7). Läraren försöker 
därigenom förändra miljöns förutsättningar i största mån.   
 
Dewey (1999) talar också om hur man ska lyckas med att få elever att känna sig delaktiga. Att 
som lärare tänka ut och bilda uppgifter på sätt där elever kan uppleva både positiva och 
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negativa fram – eller motgångar är viktigt. Elever behöver alltså få se och känna sig som en 
del av arbetet där misslyckanden kan ske, men på elevens villkor. 
 
I det stora hela menar läraren i det här exemplet att det framförallt handlar om inkludering. 
Att fokus bör läggas på att se vem eleven är och utgå ifrån det i en inkluderande 
klassrumsmiljö.  
 
Dilemma tre 
 

Olga är en exemplarisk elev och är duktig i skolan. Hon kommer bra överens med sina klasskamrater 
och tycker om att hjälpa till. Du har medvetet placerat henne tillsammans med Ragnar under den här 
lektionen, eftersom Ragnar inte riktigt finner intresse i ämnet. Arbetet flyter på bra till dess att Olga 
kommenterar Ragnar: VA, ÄTER DU GRIS? FY VAD ÄCKLIGT! Ragnar blir ledsen och rusar ut ur 
klassrummet. 

 
Med utgångspunkt i fall tre ser vi följande i Skolverket (2011) ” Läraren ska öppet redovisa 
och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem[…] Läraren ska 
uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att 
förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling[…] Läraren 
ska tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen” 
(Skolverket, 2011, s. 13) ”Läraren ska stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den 
egna förmågan (Skolverket, 2011,s. 14).  
 
Lärarna diskuterade värdegrunden: 
 

Å: Man ska ju från första andetaget med en grupp så ska man ju ha den värdegrunden att… 
Ä: Vi är olika. 
Å: Ja. 
Ä: Inte bara med mat, utan allt annat också 
Å: Och att det måste finnas en tolerans och acceptans.  
Ä: Man tycker olika och det är det som är spännande i livet. 
Å: En fruktsallad med bara päron, brukar jag säga. Det är inte speciellt spännande. Har man gjort någon 
ledsen, då är det ju självklart att man försöker ställa till rätta. Och att hon får vuxenstöd i det här, 
naturligtvis.  

 
Lärarna talar om sin roll utifrån ”Incomplete discours strategy” där deras ansvar ligger i att 
förebygga de här typerna av konflikter redan från grunden. Dessutom ser vi att de spekulerar 
utifrån “Complete discourse strategy” som innebär att de tolkar övervägandet där man utgår 
från en god moralisk grund som syftar till att människor tar på sig ansvar, söker sanningen, 
ser utifrån olika synvinklar, bedömer och överväger problematiken.  
 
I exemplet kan vi se att lärarna är ense om att vi är olika. Hur kan vi då behandla alla lika? 
Frankena (1980) menar att det är alla människor tillsammans med de förhållanden som vi och 
omgivningen tror och skapar om oss själva som formar hur vi agerar och accepterar varandra. 
Olsson och Sörensen (2007) talar om autonomiprincipen och rättviseprincipen som betyder att 
man ska respektera varandras självständighet och inte kränka andra människor, samtidigt som 
alla människor ska behandlas på lika villkor. Författarna fortsätter med att det finns undantag, 
biologiska skillnader, som kan göra att människor ändå ska behandlas olika till exempel ålder 
och kön. Ta dilemma tre som exempel, Ragnar kanske är sju år och Olga tio, fast båda två går 
i en gemensam lågstadieklass. Molly (1992) menar att man föds med ett biologiskt kön, men 
formas snart utifrån de normer som finns i det kulturella samhälle vi lever i, till ett socialt kön. 
Författaren menar vidare att det är av normen, hur man formats av de kulturella och sociala, 
som skapar de egenskaper och värdegrunder varje individ står på. Det är de som har betydelse 
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i vad vi ser och hur vi tolkar vår omgivning. Molly (1992) nämner att varje individ på skolan 
har en klass- och könstillhörighet, där varje elev och lärare har sin individuella värdering och 
acceptans. Det är den värdegrund som speglar inte bara hur man är som person, utan även hur 
man inte är.  
 
Skolverket (2013) poängterar att ansvaret för lärandet aldrig helt får läggas på elevernas axlar, 
som i det här fallet med Olga och Ragnar, även om målet med undervisningen är att väcka 
intresse hos Ragnar. Samtidigt menar skolverket (2013) att en undervisning ska variera i 
arbetssätt och metoder för att nå ett lärande hos eleverna. Till exempel genom att uppmuntra 
erfarenhetsutbyte mellan elever. Skolverket menar vidare att det är pedagogens ansvar att 
kunna se vilka metoder som ska användas och i vilka situationer man inte bör använda dem. 
 
Sammanfattningsvis är lärarna här överens om att ett klassrum med likasinnade elever inte är 
speciellt spännande, utan alla individer har olika personligheter och erfarenheter. Det är den 
värdegrund som skapar de normer som förekommer i klassrummet.  
 
Diskussion 
 
Syftet med studien har varit att se samspelet mellan lärare – elev i klassrummet utifrån tre 
olika perspektiv: demokrati, normer och flerstämmighet. Hur ser det ut i verkligheten och hur 
speglar lärarnas agerande kring observationerna med argumenten i fokusgrupperna kring sitt 
handlande i skolsammanhang. Därför kommer vi i det här diskussionsavsnittet att återgå till 
vår forskningsfråga och de följande frågeställningarna. Vi kommer dessutom att gå in på en 
metodvalsdiskussion. Som avslut kommer vi presentera några nya frågeställningar som väckts 
under arbetets gång. 
 
Om man ser till forskningsfrågan och de tillhörande frågeställningarna, kan vi tolka att 
lärarrollen har ett stort uppdrag. Att alstra förutsättningar för ett fungerande och konstruktivt 
samspel i klassrummet kräver goda förhållanden för att läraren ska lyckas. Frank (2009) kom i 
sin doktorsavhandling fram till att den miljö som uppstår i klassrummet är till följd av de 
förhållanden som finns på skolan. I studien talar hon om hur skolans ”ethos” (s. 83), det vill 
säga den anda som skolan uppvisar, påverkar det kulturella beteendet hos alla som ingår i 
verksamheten. Därför står lärares beteenden inte för sig självt, som en isolerad del i skolan, 
utan som en del av den kultur som skolan representerar i form av agerande, 
undervisningsmetoder och hur man bemöter människor och dilemman i vardagen.  Tholin 
(2012) talar om det utrymme som finns i läroplanen att göra egna tolkningar i fråga om det 
som står och baserar de på egna antaganden om hur lärandet ska ske i klassrummet. Värdet på 
handledningen kan genom egna tolkningar medföra att en del pedagoger lyckas väl medan 
andra inte lyckas alls menar Jensen (2012). 
 
Lärarna talade bland annat om inkludering och värdegrunden i arbetet med elever. Vi 
upplever att de var uppmärksamma på barns olikheter och hur det även kan vara till fördel för 
skolan då de anser att arbetet inte skulle vara ”speciellt spännande” utan en variation av barn. 
Man kan dock se problematiken i hur fostransuppdraget och det demokratiska uppdraget 
krockar då man ska se till allas olikhet, men ändå slussa in dem i de sociala normerna.  Dewey 
(1999) uttalar sig om skolan på följande vis angående miljön, ”I många fall – alltför många – 
utnyttjas emellertid den unga människans energi helt enkelt till att grundlägga nyttiga vanor. 
Den unge dresseras som ett djur istället för att undervisas som en människa” (s. 48).  
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Vi kan se utifrån observationerna att lärarna fostrar elever till demokratiska medborgare 
genom att de får återberätta sina erfarenheter medan läraren lyssnar och visar intresse genom 
sin ögonkontakt. Med utgångspunkt i det främjar läraren en lust att lära vilket skolverket 
(2011) förespråkar, samtidigt som läraren följer barnkonventionens punkter kring barns rätt 
till tankefrihet och att bilda egna åsikter. Lärarna diskuterar även i gruppen hur viktigt det är 
att ha en ögonkontakt med eleverna för att de ska förstå att man talar med just dem. 
 
Under ett av observationstillfällena lyssnade läraren till viss del på vad eleverna hade att säga 
och lät dem tala till punkt. Vi upplevde dock en stress hos läraren då eleverna avbröts och 
blev påskyndade genom inflikningar av olika läten som: ”Mmm...”. Läraren uttryckte 
dessutom under ett tillfälle av lektionen en viss stress genom att poängtera det för eleven som 
stod bakom och väntade på hjälp. Pedagogen såg hellre att eleven satt vid sin plats och 
väntade på sin tur. Då eleven gick tillbaka till sin plats och väntade på hjälp glömde läraren 
bort det och gick vidare till andra elever. Vi kopplar det här till både demokrati och 
flerstämmighet utifrån Henriksson (2009) som nämner ”Skuggdiskursen”. ”Skuggdiskursen” 
är tyst, man saknar makt att göra sig hörd. Tillhörande diskursen är också 
”Thåströmdiskursen” som är en rebellisk och utagerande diskurs samt ”Askungediskursen” 
som ses som introvert. Elevers uttrycksformer kan kategoriseras under dessa diskurser. 
Utifrån de här diskurserna kan vi se att eleven har följt ”Askungediskursen” där man istället 
för att ifrågasätta läraren, valde att hålla tyst och agera passivt. Vi kan uppleva att det skett en 
miss hos läraren då hon sa att hon ”blev stressad”, vilket kan leda till att man lätt glömmer. 
Utifrån den här situationen skulle man kunna skapa ett system där eleverna skriver upp sina 
namn i tur och ordning på tavlan, där läraren succesivt hjälper eleverna allteftersom för att 
undvika att missa elever som vill få hjälp.  
 
För att beröra både frågan om demokrati och normer utgår vi från följande händelse i studien. 
Vid samtalen av dilemma ett berörde ingen utav lärarna aspekten om att elever ska vara 
delaktiga i utformningen av undervisningen. De kan ha reflekterat över det, men inte sagt det 
högt. Inga utav lärarna nämnde att de kunde frågat eleverna om vad de skulle önska att göra. 
Här kan det vara en brist på samspelet mellan lärare och elever. Kanske skulle man kunnat 
bemöta elevers negativitet med att fråga vad de önskar göra och utifrån det se hur man kan 
koppla in läroplanens kunskapskrav. Några lärare hävdade dock att man skulle kunna släppa 
den intressanta lektionen för tillfället, men gav inte några ytterligare förslag på vad man skulle 
gjort istället. De diskuterade hellre problematiken om försening som i viss mån kunde bidra 
till försämring av undervisningen. Istället för att lägga fokus vid förseningen kanske man 
skulle lagt energin på vad man skulle gjort, när man står där inför klassen som har en negativ 
attityd. Kimber (2005) ser hellre att lärare fokuserar på de positiva sakerna som eleverna gör. 
Hon menar att det är problematiskt för vuxna att fråga sig själva varför man gör misstag, 
vilket man då också kan koppla blir svårt för elever att förklara. I stället tycker författaren att 
man kan presentera ”det här vet jag…” och ”det leder till de här konsekvenserna…” för 
eleven i en lugn ton.  
 
Ska man tala om forskningsfrågan utifrån normer kan man se till Dysthe (2003) och hennes 
beskrivning av ordet ”social”. En benämning av ordet ”social” förklaras av författaren som att 
vi alla är delaktiga av en kultur. Kulturen speglar vårt agerande och de tankebanor vi har. I 
undervisningen synliggörs det kulturella och det påverkar också inlärningen. Då lärarna 
diskuterade förseningen i dilemma ett visade på de normer som fanns. Samtidigt visade de 
under dilemma två att inkludering var en viktig del av arbetet, att det därigenom förtydligar 
normerna om allas lika värde genom att få ta del av undervisningen på sina villkor. Dessutom 
poängterade de under dilemma tre att värdegrunden var något man befäster redan från början 

27 
 



 
 

med klassen och att det ska ligga till grund för skolans normer. Att som lärare ständigt 
ifrågasätta de egna och de kulturella normerna anser vi vara av stor vikt, då det lätt kan bli att 
man för över problematiken på de som frångår de rådande normerna, det vill säga eleverna. 
Samhället är under ständig utveckling och man kan inte vidhålla de normer som gällde för till 
exempel 20 år sedan.  
 
Normerna presenterades genom att lärarna diskuterade vad som förväntas av lärare och elever. 
De talade om föräldrar som blir förvånade över att det är helt okej att elever läser ”enkla” 
böcker eller räknar med knappar fast man går i tvåan. Lärarna betonade att det är helt okej och 
att det inte finns något rätt eller fel, utan att det handlar om vad eleven behöver för att finna 
intresse och komma vidare. Precis som vi även kunde se i observationerna när läraren gav 
hjälpmedel till eleverna som skulle skriva fint. De fick använda sig av ett vitt papper för att 
lättare se de raderna som var aktuella att skriva på.  
 
Under observationerna kunde vi tydligt se ett flerstämmigt klassrum genom att lärare 
samtalade med elever och eleverna emellan fick samtala och delge kunskaper och erfarenheter 
med varandra. Det skedde till exempel när läraren på Rosenskolan berättade om jättar och 
eleverna fick vara med och diskutera och återberätta vad de redan läst i ”jätteboken” och en 
elev fick delge sin kunskap kring nordisk mytologi till de andra eleverna. Det var även när en 
elev på Vallmoskolan återberättade sitt påsklov kring vattnet, då läraren ställde frågor till den 
eleven och även bjöd in de andra eleverna med frågor. Brink (2009) talar om begreppet 
flerstämmighet och vad det kan innebära. Han upphöjer tre kategoriseringar av miljöer som i 
högre eller lägre grad gynnar ett flerstämmigt klimat. Författaren förklarar att en A- miljö 
tenderar att nyttja erfarenheter och ämnesintegrerad undervisningen. Exempelvis får elever 
förmedla sina tankar i det som sägs och skrivs och man ser varandra som tillgångar inför 
skrivandet. Vi kan uppleva att A- miljön täcker de observationer vi gjort, där lärarna medvetet 
tog in elevernas erfarenheter i undervisningen. Som motsats till A – miljön finns C- miljön, 
där fokus ligger på ett specifikt ämne, böcker samt annat material. Mellantinget av dessa två 
kategorier är B- miljön som kan upplevas som ett tvåstämmigt klimat. Vi kunde även se 
tendenser av den miljön under episoder av lektionerna.   
 
Utifrån vår studie kan vi se att ett samspel i klassrummet är viktigt för att eleverna ska känna 
en trygghet i sig själva och med läraren. Däremot är det lätt att tro att man som pedagog utgår 
ifrån ett demokratiskt förhållningssätt, men i praktiken kanske inte alltid gör det. Vikt bör 
läggas på att se sig själv utifrån ett metakognitivt perspektiv för att se verkligheten på det man 
gör. Att säga en sak och göra en sak är två helt skilda förhållanden. Ändå lyckades 
pedagogerna som vi observerade väldigt bra med att samspela och visa på hur det ser ut i 
verkligheten på ett positivt sätt och vi har fått med oss många bra tips på hur man ska 
handskas i olika klassrumssituationer.  
 
Den här studien är inte generell över alla klassrumssituationer, utan det kan se olika ut på 
varje skola och i varje klassrum eftersom vi alla är olika, som lärarna sa under 
fokusgrupperna. Utgörs det en likande studie igen skulle resultatet sannolikt inte bli det 
samma, men att se tendenser till liknade situationer hade varit möjligt. 
 
Metodvalsdiskussion  
 
Något som vi fick välja bort under fokusgrupperna var det kodschema vi skapat. Kodschemat 
hade som syfte att stärka de uttryck som vi kunde tolka i diskussionerna. Under samtalen 

28 
 



 
 

lades större fokus vid det som sades och som moderatorer valde vi att följa upp 
diskussionerna med eventuella följdfrågor, vilket försvårade användningen av kodschemat.  
 
Observationer av klassrumssituationerna var intressanta i den mening att man märker hur 
svårt det kan vara att tolka det lärare har som avsikt i sin undervisning. Det vi däremot kunde 
tolka var det som sades och gjordes. Säljö (2000) talar om tankar och hur det fungerar som en 
pågående process som är omöjlig för utomstående personer att se. Författaren ser däremot 
språket som något observerbart, men han menar samtidigt att språket styrs av invecklade 
sociala kommunikationsmönster i samspelet mellan människor.   
 
De valda metoderna i den här studien, direkt observation och fokusgrupper, har gjort att vi fått 
ut den datainsamling som vi behövde. Det var ett tidskrävande arbete som resulterade i en stor 
mängd transkribering, men var ändå nödvändig för ett kvalitativt analysarbete och 
tydliggjorde de syfte vi haft med studien. Det vi kunde gjort under observationerna var att 
filma för att vara säkra på att inte missa språkliga och kroppsliga uttryck. Anledningen till att 
filmning inte användes var för att det hade gett oss dubbla datamaterialet att arbeta med, 
vilket vi kände att vi inte hade hunnit med. Hade vi valt att endast använda oss av intervjuer 
hade vår studie fått ett smalare perspektiv med endast ett fåtal lärare. Intervjun ger inte lärarna 
någon chans till att reflektera och utveckla de tankar som de fick möjlighet till i 
fokusgrupperna. Samtidigt kan fokusgrupper missgynna öppenheten av ens egna åsikter 
beroende av gruppsammanhållningen och de normer som råder i arbetslaget. Möjligheten till 
att se hur läraren agerar i praktiken hade då inte varit aktuell i det här sammanhanget, vilket 
gör att vårt arbete inte hade fått samma resultat som var tänkt.  
 
Fortsatt forskning  
 
Ett förslag till vidare forskning kan vara att se utifrån barns perspektiv. Ett alternativ kan då 
vara att göra en komplettering utifrån en kvantitativ metod, där en enkätundersökning visar på 
hur elever i större utsträckning upplever hur samspelet ser ut i klassrummet. I vår studie visar 
vi på hur läraren agerar i klassrummet samt hur de argumenterar för sina handlingar. Det hade 
varit intressant att i fortsatt forskning se på hur eleverna upplever situationerna i klassrummet 
istället för lärarna. 
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Bilaga 1. 

Undervisningens allmänna kvaliteter 
 

För värderingen av varje indikator och den sammanfattande värderingen används följande skala: 
 
1= i mycket låg grad eller inte alls       2= i ganska låg grad 3= i ganska hög grad         4= i mycket hög grad
  
 
X= går inte att värdera eller är inte relevant i sammanhanget. Kommentera i så fall varför. 

 
  

Område Indikator: Läraren ... Värde Exempel: Läraren ... 

1. 

Trygg,  
stödjande och 
uppmuntrande 
lärandemiljö 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattande 
värdering (skala 
1-4): 

 

 

 

 

1 … skapar en positiv 
atmosfär 

 … talar till eleverna på ett positivt sätt 
… visar värme och empati mot alla elever 
… skapar ett tillåtande klimat och strävar efter att eleverna 
ska känna sig trygga 
… ser till att eleverna vågar ta risker och göra försök - 
misstag ses som tillfällen till lärande 

2 … bemöter eleverna 
med respekt  

 … lyssnar på vad eleverna har att säga, låter eleverna tala 
till punkt  
… bemöter elevernas åsikter med intresse, allvar och 
respekt  
… uppmuntrar eleverna att lyssna på varandras åsikter 
med intresse, allvar och respekt 

3 ... har positiva 
förväntningar på 
eleverna och stöttar 
deras självtillit 

 … ger eleverna talutrymme och uppmuntrar dem att delta 
i samtal i grupp eller helklass 
… ger positiv respons på elevernas inspel och 
ansträngningar  
... uppmuntrar eleverna att göra sitt bästa och att våga 
sikta högre 
 ... visar positiva förväntningar på elevernas förmåga  
… värdesätter och visar respekt för alla elevers 
arbetsinsatser 
… uppmärksammar på ett konstruktivt sätt elever som 
förefaller passiva eller oengagerade i olika aktiviteter   

4 ... skapar motivation 
inför olika aktiviteter   

 … bidrar till positiva förväntningar, nyfikenhet, 
handlingsberedskap hos eleverna  
… sätter in uppgifter i ett för eleven angeläget 
sammanhang 
… anknyter till aktuella samhällsfrågor eller livet utanför 
skolan  

 5 … upprätthåller 
studiero  

 … ingriper vid nedsättande uttryck mellan elever, negativa 
kommentarer, suckar, blickar etc. 
… ser till att eleverna kan utföra sina arbetsuppgifter utan 
att störas av kamrater 
 



 

Område Indikator: Läraren ... Värde Exempel: Läraren ... 

2.  

Individanpassni
ng, variation och 
utmaningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattand
e värdering 
(skala 1-4): 

 

 

5 … ser till att arbetet 
under lektionen är 
tankemässigt 
utvecklande 

 … ställer öppna frågor där svaret inte är givet 
… ger eleverna möjlighet att tänka efter innan de yttrar sig 
… hjälper eleverna att utveckla sina utsagor och 
argumentation med hjälp av uppföljande frågor 
… använder sig endast undantagsvis av korta kontrollfrågor 
eller fråga-svarsmönster (dvs. IRE-mönster som inte gynnar 
elevernas förståelse och kunskapsutveckling)  
… ger eleverna möjligheter att reflektera och problematisera 
… ger eleverna uppgifter som stimulerar deras egen aktivitet 
… ger eleverna stöd genom att visa på och låta dem utveckla 
olika lärandestrategier 

6 … anpassar 
undervisning till 
eleverna i gruppen 

 … tar sin utgångspunkt i elevernas erfarenheter och tidigare 
lärande 
… låter eleverna arbeta i olika takt med uppgifter 
… anpassar innehållet, t.ex. ämnesområde, svårighetsnivå, 
efter elevernas intressen och förutsättningar 
… anpassar arbetsformer efter elevernas behov och intressen 
… ger eleverna möjlighet att välja bland uppgifter med olika 
innehåll inom det aktuella kunskapsområdet 
... ser till att eleverna får uppgifter som är utmanande utifrån 
deras förutsättningar 
… ger eleverna uppgifter ”utan tak”, dvs. av sådan art att 
eleverna på olika sätt kan fördjupa sig och aktivt arbeta med 
dem under hela den avsatta tiden  

 
7 … ser till att elever 

med behov av stöd 
under lektionen får 
sådant 

 … ser till att eleverna får hjälp med sitt arbete under lektionen   
… ger vid behov elever möjlighet att träna och ägna mer tid åt 
olika moment och aktiviteter 
… ger eleverna tillgång till de lärverktyg och hjälpmedel de 
behöver 

 8 … varierar 
undervisningen  

 … låter eleverna prova på olika arbetssätt och arbetsformer 
… låter eleverna få arbeta såväl självständigt som tillsammans 
med andra 
…skapar variation och balans mellan lärarledda 
genomgångar och elevaktivitet 
… låter eleverna möta olika typer av medier i 
undervisningen, t.ex. IT. 

 

 
 

 
 



Bilaga 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Missivbrev  
 
Syftet med studien är att få en inblick i hur lärare upplever olika dilemman i 
klassrumssituationer. Vi kommer att utforma dilemman som ni tillsammans i grupp får 
samtala om, där ni delger era tankar kring eventuella lösningar. 
 
Vi kommer under fokusgruppstillfället använda ljudupptagning för att underlätta efterarbetet. 
 
Informationskravet: Vi har ovan informerat dig om syftet med fokusgruppstillfället och vad 
som förväntas av dig som deltagare. Vi vill även informera om att deltagandet är frivilligt och 
att du kan avbryta din medverkan när som helst. 
 
Samtyckeskravet: Ditt deltagande är på dina villkor och därför krävs ditt samtycke till vårt 
examensarbete.  
 
Konfidentialitetskravet: Du som ingår i vår studie ska ges största möjliga konfidentialitet 
och personuppgifterna ska förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 
 
Nyttjandekravet: Vi kommer endast att nyttja det här insamlade materialet till vår studie.  
 
Vi kommer före publicering att kontakta deltagare om vi stöter på etiskt känsliga avsnitt i det 
insamlade materialet. 
 
Är du eventuellt intresserad att ta del av det färdiga examensarbetet kan du kontakt oss via 
mejl, så informerar vi var och när publicering kommer att ske. 
 
Vi som utför studien är: 
 
Eleni Myhre   Malena Fock 
Eleni.myhre@student.hv.se Malena.fock@student.hv.se 
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Lärarprogrammet 

Institutionen för individ och samhälle 
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Bilaga 3. 
 
Beskrivning av individuella bidrag i examensarbetet 
 
Malena (Författare 1): 

• Kontaktade en av skolorna inför Observation och Fokusgruppssamtal. 
• Båda författarna deltog under observations – och fokusgruppstillfällena.  
• Sökt artiklar och litteratur via HV: bibliotekets sökmotorer. 
• Läst hälften av insamlade artiklar, doktorsavhandlingar, examensarbete för referenser 

och inspiration.  
• Utgått från bland annat teoretiker/författare som: Foucalt, Säljö, Nilsson, Olsson & 

Sörensson. 
• Kom med idén om Missivbrev utifrån de forskningsetiska principerna. 
• Transkriberat halva ljudupptagningsmaterialet.  

 
Eleni (Författare 2): 

• Kontaktade en av skolorna inför Observation och Fokusgruppssamtal. 
• Båda författarna deltog under observations – och fokusgruppstillfällena.  
• Sökt artiklar och litteratur via HV: bibliotekets sökmotorer. 
• Läst hälften av insamlade artiklar, doktorsavhandlingar, examensarbete för referenser 

och inspiration.  
• Utgått från bland annat teoretiker/författare som: Dysthe, Dewey, Englund, 

Henriksson.  
• Fann observationsschema på Skolinspektionens hemsida till grund för observation.  
• Transkriberat halva ljudupptagningsmaterialet.  
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