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Sammanfattning 
 
Den här uppsatsen utgörs i stort sett av en undersökning, vars syfte är att bekräfta eller 

dementera den tes som varit utgångspunkt. Tesen är att traditionella 

klassrumsstrukturer som är relativt bestående över tid kan förändras eller brytas om 

läraren använder sig av icke-traditionella undervisningsmetoder. En metodologisk 

kollektivism där grundtanken är att elevernas handlingsmönster inte bara är beroende 

av individen självt, utan en konsekvens av klassrummet som miljö är således 

bakgrunden för undersökningen. För att kunna besvara huruvida tesen håller eller ej 

har jag genomfört två observationer och en gruppintervju. Det är en gymnasieklass som 

jag följt vid två olika lektionstillfällen varav de n ena utgjordes av en traditionell 

undervisning och den andra av en icke-traditionell undervisningsmetod. Fem elever från 

klassen ställde sedan upp på en gruppintervju för att diskutera de två lektionstillfällena. 

 

Resultaten från observationerna och intervjun har jag försökt att analysera i 

förhållande till tidigare forskning gällande klassrumsstrukturer. I observationerna 

noterade jag en del tydliga skillnader i elevernas handlingsmönster och beteenden som 

verkar sprungna ur arbetssättet och undervisningsmetoderna. Huruvida tesen därmed 

kan bekräftas tar jag inte ställning till, men klart är att den inte kan dementeras. 
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1. Inledning 
 

Under min tid på lärarutbildningen har ett intresse väckts angående icke-traditionell 

undervisning. Min första ansats till denna undersökning var att jag ville fördjupa mig i 

området rent generellt, men efter en tids grävande och noggrannare eftertänksamhet kunde jag 

begränsa mitt undersökningsområde till icke-traditionell undervisning och i synnerhet case-

metoden (förklaras utförligare i avsnitt 1.5.1) kontra traditionell undervisning och dess 

effekter på klassrumsstrukturer. Onekligen är de beroende av varandra, för att beteckna en 

undervisningsmetod som icke-traditionell bör man ha klart för sig vad den traditionella 

undervisningen är för av slag. Vad som särskilt intresserar mig är vilka effekter de olika 

undervisningsmetoderna kan ha på klassrumsstrukturer och elevmönster. Icke-traditionell 

undervisning, såsom simuleringsövningar och case-undervisning innebär oftast fysiska 

förändringar i klassrummet. Läraren kanske möblerar om med syfte att nå eleverna bättre eller 

för att eleverna ska se varandra bättre. Elevgruppen kan delas upp, även det medvetet för att 

ge varje elev mer plats. Dessa förändringar bör betyda förändringar i elevernas 

handlingsmönster likväl. Vid en ommöblering t.ex. kan konsekvensen bli att ingen elev längre 

kan ”gömma” sig längst bak eller att läraren på så vis undviker att ha elever vid fönstret. Det 

finns vissa klassrumsstrukturer som verkar bestå över tid och plats, med vissa mindre 

skillnader, men med den gemensamma nämnaren att undervisningsmetoderna är bestående 

och likartade (Granström & Einarsson Forskning om liv och arbete i svenska klassrummet 

1996).  

 

1.2 Syfte och problemformulering 
Syftet med min undersökning är att försöka utröna huruvida olika undervisningsformer får 

effekter på klassrumsstrukturerna eller särskilda elevmönster och i så fall på vilket sätt. Som 

jag nämnde ovan så finns det vissa strukturer som verkar bestå över tid och plats. Frågan är 

hur dessa strukturer påverkas när man kastar om i det traditionella klassrummet och ger 

eleverna och läraren nya roller? Jag har en tes som jag utgår ifrån när jag genomför denna 

undersökning och tesen är relativt enkel; om läraren bryter den traditionella undervisningen 

med en icke-traditionell metod så kommer nya klassrumsstrukturer och elevmönster att bildas. 

Jag har formulerat en fråga som min undersökning bygger på och vars syfte är att se huruvida 

min tes stämmer eller ej; 
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• Vilka effekter kan icke-traditionell undervisning, exempelvis case-metoden ha på 

bestående klassrumsstrukturer? 

1.3 Disposition 

Först kommer jag att presentera hur jag har gått till väga i min undersökning, vilka 

utgångspunkter jag haft och rent praktiskt vilka metoder jag använt mig av för att genomföra 

den. I kapitel 1 förklarar jag även de begrepp som min undersökning behandlar, case-metoden, 

bestående klassrumsstrukturer och traditionell undervisning. Dels som en begreppsförklaring 

men det fungerar också som en bakgrund för undersökning där jag hänvisar till tidigare 

forskning inom det området som är relevant i den här undersökningen. 

 

Kapitel 2 kallar jag för ”Undersökning” och här har jag valt att disponera min uppsats byggt 

på teman. Temana kom till tidigt i undersökningen när jag arbetade med litteratur studium och 

i observationerna och intervjuerna anpassade jag frågorna och observationsschemat till viss 

del efter de teman. Det första temat är ”Betydelsen av genus” där jag fokuserat kring en 

eventuell skillnad mellan killar och tjejers agerande i klassrummet. ”Klassrumsdemokrati” är 

andra temat som uppkom ur den teoretiska utgångspunkt gällande demokratiska processer och 

den demokratimodell som är gällande i Sverige. Detta kopplat till skolans mål att fostra 

demokratiska medborgare. ”Samspelet mellan eleverna” är egentligen vad alla temana handlar 

om, men jag har ändå valt att ha ett särskilt avsnitt som behandlar den aspekten. Här redovisar 

jag interaktionen mellan eleverna rent generellt, utan att koppla till genus, status 

osv. ”Klassrummet som forum för diskussion” är också nära sammankopplat med ovan avsnitt, 

men här har jag valt att specificera de aspekter i klassrummet som verkar avgörande för hur 

eller när eleverna känner sig fria att tala inför gruppen. Det sista temat kallar jag 

för ”Elevernas engagemang och aktivitet” och det är det enda temat som jag formulerat efter 

observationerna och intervjuerna. Det bygger således mest på resultat från observationerna 

eftersom jag där noterade en stor skillnad i elevernas aktivitet vid de två 

observationstillfällena.I dessa avsnitt blandar jag teoretiska utgångspunkter med resultat från 

observationer och intervjun. Jag har valt ett sådant upplägg för att tydliggöra min koppling till 

de olika temana istället för att mer traditionalistiskt dela upp undersökningen i bakgrund och 

resultatavsnitt.  
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I det sista kapitlet, ”Analys” reflekterar jag över undersökningen. Dels över resultaten, vad jag 

har kunnat utröna från mitt arbete, men även över metoden, mitt arbetssätt och slutligen är 

målet att avrunda med en slutsats, högst personlig sådan. 

 

1.4 Metod 

1.4.1 OM METODOLOGISK KOLLEKTIVISM KONTRA INDIVIDUALISM 

I mitt syfte utgår jag från en metodologisk kollektivism. Klassrummet är ett socialt fenomen 

och individernas handlingar och beteenden kan förklaras och diskuteras genom härledningar 

ur lagar som gäller för just detta fenomen, klassrummet. För att använda sig av Gilje och 

Grimens (1992) definition av och resonemang kring denna forskningsinriktning så innebär 

min utgångspunkt bl.a. att jag utgår från det sociala fenomenet till enskilda elever, inte 

tvärtom. Alltså innebär det för min undersökning att klassrummet (det sociala fenomenet) ”är 

något mer och annat än summan av individerna, deras handlingar och egenskaper”(Gilje & 

Grimens 1992 s 229). Det är därför strukturerna i klassrummet kan bestå över tid och eleverna 

anpassar sig och positionerar sig i viss mån i klassrummet. I förlängningen innebär detta att 

om man vill förändra och utveckla elevernas beteende i klassrummet bör man börja med 

metoder och undervisningssätt som ”kastar om” bland de inövade mönstren och strukturerna 

som är förknippade med ett klassrum.  

 

Om jag skulle välja att bygga min undersökning på en metodologisk individualism istället 

skulle det innebära att fokus flyttas från klassrummet till eleven. Det skulle betyda att jag 

försöker finna förklaring på klassrumsstrukturer och skillnader däri genom härledningar från 

enskilda individernas beteenden i olika situationer. Till skillnad från metodologisk 

kollektivism medför denna inriktning att man antar ”att sociala fenomen inte är eller kan vara 

något annat eller mer än summan av individerna och deras tankar och handlingar”(Gilje och 

Grimen 1992 s 221). Ännu ett argument för att använda sig av en metodologisk kollektivistisk 

approach i undersökningar från klassrummet ger Kerstin Bergqvist i sin bok Doing 

schoolwork (1990). Hon hänvisar till Aaron Cicourel (1981) som studerat interaktion i olika 

organisationer, däribland skolan. Han hävdar att erfarenheter och förfaranden är kulturellt 

organiserade kunskapsstrukturer som är kopplade till miljön, inte till individerna.. 

 

John Dewey (2005) har utvecklat betydelsefulla teorier och resonemang i 

pedagogikforskningen. I sin bok, Demokrati och utbildning skriver han om den sociala 
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miljöns påverkan på individen. Han skriver följande: ”En varelse vars aktiviteter har 

anknytning till andra lever i en social miljö. Vad han gör och vad han kan göra beror på de 

andras förväntningar, krav, samtycke och avståndstagande” (Dewey 2005 s 47). Dewey 

beskriver vidare betydelsen av en individs anpassning till gruppens gemensamma intressen 

och delaktighet i gruppens sociala liv. Han tar en musicerande familj som exempel och menar 

att om ett barn i den familjen inte finner intresse för musik eller inte uppnår en viss 

skicklighet inom området, så begränsas även barnets delaktighet med familjen. Även om en 

klass kanske inte har lika starka och utpräglade intressen och krav på delaktighet så blir 

ändock, i överensstämmelse med gruppens intressen och förehavanden vissa saker föremål för 

uppskattning medan andra väcker ovilja. Något som uppfattas konstigt, eller ovanligt i en 

grupp/klass, blir ofta moraliskt förbjudet eller intellektuellt suspekt (Dewey 2005). För att dra 

paralleller till mina egna erfarenheter i skolan, både som elev och som lärare, så är det tydligt 

hur en studiemotiverad elev i vissa klasser kan uppfattas som smart, begåvad och 

beundransvärd, medan samma elev i en annan klass skulle uppfattas som töntig, tråkig och 

bortkommen.  

 

Anledningen till att jag inte väljer metodologisk individualism som utgångspunkt är inte att 

jag förnekar relevansen av den. I min undersökning är det mest intressant att försöka upptäcka 

om det finns elevmönster som verkar vara kopplade till det sociala fenomenet, klassrummet, 

och att förändringar hos eleven börjar med strukturella förändringar i klassrummet. Det är 

tesen som jag driver i undersökningen och den bygger på metodologisk kollektivism, men det 

behöver inte betyda att jag har rätt, det kan visa sig i min undersökning att en approach med 

utgångspunkt i metodologisk individualism hade varit mer intressant 

 

1.4.2 OBSERVATION 

I klassrumsforskning är olika typer av etnografiska metoder mycket användbara. Sverker 

Lindblad och Fritjof Sahlström (2001) skriver i boken Interaktion i pedagogiska sammanhang 

om detta: 

 

Kort uttryckt kan man säga att förståelsen av lärande och socialisation som situationellt förankrade 

sociala och kulturella processer som människor är delaktiga i, kräver att man kan dokumentera 

dessa processer i sitt sammanhang. Man måste alltså ut och vara närvarande i den praktik man vill 

beskriva (s 16).  
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Jag har således gjort observationer med syfte att undersöka huruvida min tes stämmer eller ej. 

Observationerna ägde rum dels i ett klassrum vid en traditionell undervisning och vidare i ett 

klassrum där en icke-traditionell undervisning pågick. Den traditionella undervisningen var en 

lektion i sjukvårdskunskap där läraren genomförde en genomgång av ett prov som eleverna 

gjort tidigare i veckan. Hon gick igenom de frågor som provet bestod av, svaren och 

eventuella frågor som eleverna hade angående detta ämnesområde. Den icke traditionella 

undervisningen utgjordes av ett case-seminarium i ämnet räddningstjänst i samma 

omvårdnadsklass. En av de största skillnaderna mellan traditionell och icke-traditionell 

undervisning i dessa lektioner är det faktum att läraren och eleverna får nya roller. I case-

undervisning är det kommunikationen mellan eleverna som är det centrala, läraren fungerar 

mer som handledare, medan i den traditionella undervisningen så är läraren experten och 

eleverna lyssnare. 

 
 
Jag följer alltså samma elevgrupp vid två olika tillfällen. Anledningen till att jag följer samma 

elevgrupp är att jag vill kunna utröna om eleverna beter sig och handlar olika beroende på 

undervisningsformen, således måste jag göra många fler observationer om jag inte utgår från 

samma elevgrupp för att kunna se eventuella skillnader. Jag har också valt att följa klassen 

med två olika lärare. ”Case-läraren” jobbar ofta med icke-traditionell undervisning och risken 

finns att hans traditionella undervisning inte är tillräckligt traditionell, eller att eleverna har ett 

förhållningssätt till läraren som är präglat av hans icke-traditionella undervisningsmetoder. 

Förvisso kan elevmönstren och klassrumsstrukturer skilja sig åt beroende på läraren, och inte 

bara undervisningsformen, vilket vore ett argument för att jag skulle följa klassen och samma 

lärare, men i detta fall tror jag att det är mer fruktsamt att följa klassen med två olika lärare för 

att förstärka skillnaderna mellan de olika undervisningsformerna.  

 

Vid observationen följde jag ett särskilt observationsschema, så att jag hade diverse ramar att 

förhålla mig till och en påminnelse om vad det var jag skulle titta efter, så att de två olika 

observationerna blir tydliga att jämföra. Observationsschemat såg ut som följande: 

 

Hur är klassrummet möblerat? 
Var sitter pojkar resp. flickor, finns det en blandning eller är de uppdelade?  

Finns det särskilda beteendemönster för eleverna längst fram? 

Finns det särskilda beteendemönster för eleverna vid fönster? 
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Finns det särskilda beteendemönster för eleverna längst bak? 

Finns det någon plats i klassrummet som läraren och övriga elever inte ser (om man inte 
anstränger sig)? 

Ser alla elever tavlan/OH eller läraren? 

Kan man urskilja ett visst antal elever som aktiva, dvs. är det några som oftast svarar på 
frågor/räcker upp handen eller för övrigt gör sig hörda?  

Hur många är i så fall denna grupp? 

Kan man se att läraren vänder sig särskilt ofta till denna grupp?  

På vilket sätt? 

Kan man kalla denna grupp elever för en styrgrupp, dvs. kretsar undervisningen kring deras 
intresse? 

Är det några elever som under lektionen inte säger någonting?  

Hur många i såfall, kön och placering? 

När någon av eleverna pratar/svarar på fråga/eller ställer fråga hur reagerar de andra eleverna? 

Vänder sig alla om för att se på talaren? 

Får eleven tala till ryggar? 

Avbryts elever som talar av andra elever?  

Finns det något mönster häri, vilka avbryts resp. avbryter? 

Kan man se privata och spontana samtal mellan eleverna, som i princip bryter mot 
klassrumsnormer? 

Hur verkar det allmänna kroppsspråket hos eleverna, är de pigga och alerta, flitiga antecknare osv. 
eller sitter många mer eller mindre passiva/uttråkade under lektionen? 

 

 

Detta observationsschema utgör en bra grund, men kompletterades med anteckningar under 

själva observationen (alla anteckningar samt observationsschema med kommentarer finns hos 

författaren). Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang (2006) skriver angående 

observationer i boken Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder att det är 

fördelaktigt att använda sig av stickord, som går snabbt att skriva ner under pågående 

observation och som efteråt kan bilda fältanteckningar som i kronologisk ordning återger 

händelser och samtal som skedde under observationen. Fältanteckningarna ska vara 

fullständiga och utgöra en del av analysmaterialet, tillsammans med observationsschemat. 

Författarna understryker vikten att i anteckningarna, skilja mellan konkreta händelser och 

egna funderingar/värderingar/uppfattningar osv. (Holme och Solvang 2006). Vid nästa 

observationstillfälle, dvs. vid case-seminariet använder jag mig av samma 

observationsschema, men här får fältanteckningarna ännu större betydelse. Under 

observationen och i direkt anslutning till den försökte jag utröna vilka elever som ändrade 

respektive inte ändrade sitt beteende och handlingsmönster och på vilket sätt.  
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Observation är en metod som kan se ut på många olika sätt, man skiljer t.ex. på öppen och 

dold observation, där öppen observation innebär att de som undersöks är medvetna om 

observatören och eventuellt vilka faktorer som ämnas observeras. I en dold observation 

arbetar observatören mer eller mindre hemligt och de undersökande vet inte om att en 

observation sker (Holme & Solvang 2006). En dold observation kan medföra vissa etiska 

problem, men det var inte ett alternativ för mig. Dels eftersom en dold observation kan vara 

svår att genomföra i ett klassrum, där jag onekligen syns och behöver anteckna flitigt, vilket 

gör det problematiskt att ta mig för något annat än en observatör men också därför att jag tror 

att en öppen observation inte medför att eleverna handlar på ett visst sätt just på grund av 

observationen. Det fanns ingen anledning för eleverna att förändra sitt beteende, dessutom 

berättade jag inte vad det var jag observerade och då fanns det ännu mindre risk att eleverna 

på något sätt försökte manipulera situationen. Angående andra etiska överväganden så förblir 

klassen anonym i min undersökning, bara de deltagande kan utröna vilka elever och lärare 

som jag syftar på i min text. 

 

En observation per undervisningsmetod kan tyckas vara snålt tilltaget, omständigheterna kring 

den specifika lektionen kan göra att resultatet inte når hög legitimitet. Mina observationer ska 

dock endast utgöra ett exempel. Det finns redan många studier kring klassrumsinteraktion och 

klassrumsstrukturer så jag kommer att göra ett litteraturstudium av dessa undersökningar och 

applicera min som ännu ett exempel, med antingen liknande utfall, eller något nytt.  

 

1.4.3 INTERVJU 

Efter den sista observationen följde intervjuer med några frivilliga elever (tre killar och två 

tjejer), i anslutning till case-seminariet. Syftet med detta är att se hur eleverna själva 

reflekterar över sin roll i klassrummet och över de skillnader som eventuellt tar form när 

förutsättningarna i klassrummet ändras. Jag frågade eleverna om det var några som ville ställa 

upp på intervju, varav fem elever stannade kvar efter lektionen med mig. Syftet med 

gruppintervju var bland annat att försöka uppnå en nyanserad diskussion kring detta. Det kan 

vara så att en enskild elev inte ser dessa strukturer eller förändringar som sker, men i 

diskussion med andra elever kan det bli mer tydligt vad som händer i klassrummet. Mina 

erfarenheter av att jobba med ungdomar är också att de tillsammans med vänner kan vara 

lättare att föra en dialog, de kan sporra varandra till en bra diskussion. Argument för 

gruppintervjuer i ett fall som detta kan man läsa om i Steinar Kvales (2007) bok, Den 
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kvalitativa forskningsintervjun, där han skriver att samspelet mellan intervjupersonerna ofta 

leder till spontana och känsloladdade uttalanden om det ämne som diskuteras. Han skriver 

dock också om svårigheterna med gruppintervjuer och nämner att de intervjuade lätt tar över 

kontrollen och intervjuaren kan få svårt att samla in och sedan analysera alla åsikter. I Heléne 

Thomssons (2002) bok, Reflexiva intervjuer, nämner hon att vissa områden kanske inte 

kommer diskuteras i en grupp, på grund av en viss gruppkultur där något uppfattas vara mer 

eller mindre tabu, men enskilda deltagare skulle kunna berätta mycket om det i enrum med 

intervjuaren. Jag upplevde inte att någon särskilt gruppkultur verkade hämmande för de 

deltagande eleverna och inte heller att ämnet var av den karaktären att det fanns anledning att 

fästa anseende vid en eventuell gruppkultur. En av fördelarna med gruppintervju är kunskapen 

som frambringas i själva mötet mellan de intervjuade.  

 

Ofta vid samtal med någon annan blir ens åsikter och argument utsatta för frågor om 

förtydligande eller ifrågasatta, motargumenterande och liknande, man måste precisera och 

slipa på dem. Man får också ta del av nya förståelser och argument i förhållande till sin egen 

inställning osv. Resultatet blir ofta i en sådan process ett markerande av skillnader och 

olikheter, vilket är intressant för min undersökning. Om de intervjuade kommer fram till svar 

och blir eniga om olika frågor och teman i min intervju, om de drar slutsatser kan det bli 

väldigt intressant. 

 

Kvale (2007) använder sig av en terminologi där han skiljer mellan strukturerad och 

halvstrukturerad intervju. Han definierar den kvalitativa forskningsintervjun som något 

halvstrukturerat. Tanken bakom detta är att en intervju av detta slag inte ska vara för strängt 

strukturerad, det ska finnas utrymme för den intervjuade att relativt fritt och utförligt svara på 

frågorna, med sina egna ord. Den intervjuguide jag nedan presenterar skulle passa inom 

ramen för halvstrukturerad. Jag vill inte styra samtalet för mycket, jag har förberett flera 

relevanta frågor och teman, men ger även möjlighet till förändringar för att kunna följa upp 

relevanta berättelser från de intervjuade.  

 

Intervjuguiden som jag följde vid gruppintervju ser ut som följande: 

 

Vad tycker ni händer i klassen när ni har den här formen av undervisning (case)? 

Vad händer mellan er elever när läraren tar ett så tydligt kliv bakåt och det är ni som är i fokus? 

Hur pratar ni om case med varandra, tycker ni att det är roligt/bra/meningslöst osv? 
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Känns det bra i den här gruppen att säga vad man tycker, även om det kan upplevas provocerande 
av andra? 

Eventuellt kan jag fråga om något särskilt som hände, en konflikt mellan elever eller mellan elev 
och lärare osv.  

 

Innan intervjun berättade jag för eleverna om syftet med min undersökning och försäkrade 

dem om att de skulle förbli anonyma och att om de önskade läsa resultatet för ev. korrigering 

så fanns det möjlighet till detta. Sedan sammanställde jag intervjusvaren och analyserade dem 

i relation till observationsresultaten, målet var att försöka utröna om min observationsanalys 

stämmer överens med elevernas analys och reflektioner över klassrumsmiljö. Resultatet från 

mina undersökningar kring detta bör leda till huruvida undervisningen som jag observerat och 

elevernas svar vid intervjun kan säga något om rådande strukturer i klassrummet. Om dessa 

strukturer är av en karaktär som förändras med undervisningsmetoder eller om de är stabila. 

 

1.5 Begreppsförklaring/Bakgrund 
Hos Lindblad & Sahlström (2001) kan man läsa om forskningen angående 

klassrumsinteraktioner. Under en lång tid behandlade forskningen inom detta område särskilt 

pedagogiska processer i relation till de resultat de gav. Man forskade om specifika 

undervisningsmetoder, för att uppnå de mål som angavs. Senare har man insett att inlärningen 

är mer situerad och man fokuserar forskningen på mer konkreta interaktionella processer där 

aktörernas handlingar är av avgörande betydelse för de kunskaper som deltagarna tillägnar sig. 

I detta perspektiv är elevernas och dess socialisation och lärande av betydelse och alltså inte 

bara lärarnas agerande, dessutom är inte bara klassrummen viktiga att observera, utan alla 

miljöer där elevernas aktiviteter kan ha betydelse för lärandet.  

 

I min undersökning kommer jag att polarisera traditionell och icke-traditionell undervisning 

och försöka urskilja dess effekter på klassen och elever, det är således angeläget att definiera 

dessa begrepp så att läsaren fortsättningsvis vet hur jag använder mig av dem. Icke-

traditionell undervisning kan vara väldigt mycket, jag har valt att fokusera på sådan 

undervisning som skapar nya fysiska förutsättningar i klassrummet. Case-metodiken får stå 

som exempel på icke-traditionell undervisning i min undersökning. Läraren som jag 

observerar i case-undervisningen är väl förtrogen med case-metodiken och har arbetat mycket 

med sådan. 
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1.5.1 ICKE-TRADITIONELL UNDERVISNING - CASEMETODEN 

Michael Allard (2001) har skrivit en handbok angående case, Att arbeta med case i skolan. 

Det är den bok jag använt mig av för att fördjupa mina kunskaper i case-metodiken och som 

nedan refereras till om inget annat nämns.  

 

Case-metoden kommer ursprungligen från USA, närmare bestämt från juristutbildningen i 

1900-talets början. Det är dock från Kanada som vi hämtar de flesta case till gymnasieskolan 

där det finns mest erfarenheter av att arbeta med case på den nivån. Hur ett case ska se ut är 

olika beroende på vilken skola man tillfrågar. Man skiljer bl.a. på autentiska och fiktiva case, 

där fiktiva case gör det möjligt att blanda tid och rum, medan autentiska case ska återspegla 

en reell verklighet. Allard spaltar dock upp några drag som är typiska för alla skolor, 

däribland skriver han att caset utgår från ett textmaterial, som byggs upp ur en situation, oftast 

med fokus på ett dilemma/problem, på problemet finns dock inga rätta eller felaktiga svar. 

Avsikten är att eleverna måste vara aktiva, det är eleverna själva som ska stå för reflektion 

och analys, läraren ska enbart fungera som en slags handledare i inlärningsprocessen. 

Meningen är att eleverna själva ska upptäcka kunskapen, de ska själva komma fram till 

analys/slutsats osv. Allard upprepar även poängen med att läraren själv inte ska redogöra för 

sin egen analys.  

 

Rent praktiskt börjar man ett case med att introducera textmaterialet för eleverna, vilken 

åtföljs av ett antal frågor. Här är det enskilt arbete och en stor dos eget ansvar som gäller, i 

vad som Allard kallar för steg 1, föreberedelser på egen hand. Frågorna som eleverna ska söka 

svar på är dels rena faktafrågor, för att göra texten så konkret som möjligt, men även 

analyserande frågor som kan innebära att eleven fördjupar sig i liknande situationer eller bara 

funderar kring etik angående situationen. Frågorna som ställs bör vara allmängiltiga och ska 

kunna användas till flera case, en viktig aspekt i detta steg är att eleven ska kunna urskilja 

vilka detaljer som är väsentliga, vilka som har betydelse för helheten. I steg 2 använder sig 

Allard av smågruppsdiskussioner där eleverna får chans att prova sina åsikter och diskutera 

frågeställningarna. Genom att ta del av andras åsikter och infallsvinklar ökar förståelsen och 

det sista steget, case-seminariet berikas. Allard brukar inför seminariet dela upp klassen i två 

mindre grupper, och placera dem strategiskt framför tavlan så att alla ser varandra, t.ex i en 

halvcirkel. Syftet med detta är att ingen ska kunna försvinna, alla ska ses, höras och kunna 
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komma till tals på lika villkor. Det är här eleverna självständigt ska redovisa för sitt 

förberedelsearbete och sina åsikter/slutsatser osv. (Allard 2001).  

 

Utöver case-metoden finns andra simuleringsövningar, pbl-undervisning1 eller rollspel som 

utgör bra exempel på icke-traditionell undervisning, min fokusering på just case är dock 

möjligheten att observera sådan undervisning med en kunnig case-lärare, bara en mil från 

hemmet, vilket gjorde att valet hamnade och begränsade sig dithän. Yngve Hansson (2004) 

har skrivit boken Simuleringar – för lärande och insikt, i vilken han spaltar upp fördelar och 

nackdelar med simuleringar som undervisningsmetod. Han nämner inte case särskilt, men jag 

drar slutsatsen att case är en form av simulering, därav kopplar jag Hanssons (2004) 

resonemang även till caseundervisning. Bland fördelarna med simulering skriver han bl.a. att 

det visat sig särskilt effektivt när det handlar om att förstärka och fördjupa kunskaper som 

man tidigare lärt sig, vad en del kanske skulle kalla för meningsskapande. Simulering brukar 

hjälpa att göra det abstrakta mer konkret, såsom mer eller mindre osynliga strukturer. 

Dessutom brukar själva metoden leda till att eleverna utvecklar ”förmågan till beslutsfattande, 

problemlösning och kommunikation.” Det kan även vara ett bra komplement till traditionell 

undervisning för att erbjuda elever som har svårt att tillgodogöra sig den, någonting annat. 

Hansson skriver att simuleringar är särskilt bra för elever som inte är motiverade för 

skolarbetet, då de ofta kan uppleva att de engagerar sig i simuleringen på lika villkor med 

andra, mer studiemotiverade elever. Många av nackdelarna som författaren spaltar upp är av 

praktisk natur, brist på bra lokaler, brist på tid att förbereda simuleringar eller brist på bra 

material kopplat till specifika kursmål. Rent pedagogiskt är den mest anmärkningsvärda 

nackdelen den gällande elevernas aktivitet. En sådan här undervisning står och faller med 

elevernas engagemang och samarbete, om eleverna inte gör ett bra jobb kan flera 

undervisningstimmar gå förlorade i den mening att man inte uppnått några undervisningsmål. 

 

1.5.2 TRADITIONELL UNDERVISNING 

I Forskning om liv och arbete i svenska klassrum (Granström & Einarsson 1996) skriver 

författarna att det är förvånande hur lika klassrum ser ut i olika kulturer. Det som är lika är 

framförallt lärarens och elevernas positioner och roller.  

                                                 
1 PBL-undervisning står för Problembaserat lärande och liknar case-metoden på många sätt. Eleverna samlas 
kring ett problem som man efter ett specifikt schema försöker lösa tillsammans. Läraren är här ofta helst passiv 
och eleverna utser ordförande och sekreterare, beroende på studiernas nivå. 
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Läraren talar om hur saker och ting förhåller sig eller föreskriver, exempelvis på svarta tavlan. 

Genom detta får eleven lära sig att imitera och återupprepa lärarens och den egna kulturens 

kunskaper. Eleven kan också själv få läsa sig till kunskaper eller öva färdigheter. Elevernas arbete 

i klassrummet innebär att de under lärarens ledning får ta del av kulturarvet framförallt genom att 

lyssna, läsa och öva (s 5).  

 

Detta är den mest vanligt förekomna undervisningsmetoden och situationen, som alla mer 

eller mindre känner igen sig i. Den får således stå för min definition av vad traditionell 

undervisning är för något. Lindblad & Sahlström (2001) nämner även den så kallade IRE-

strukturen, vilken kan beskrivas som katederundervisning, och som anses vara den mest 

dominerande i klassrum på alla nivåer och i de flesta länder. Förkortningen IRE står för 

initiering, respons och evaluering, där läraren står för initiering som eleven responderar varav 

läraren evaluerar/värderar utslaget (Lindblad och Sahlström 2001). När man inom 

pedagogikforskningen talar om tvåtredjedelsregeln angående lärare och elevinteraktion så 

menar man den vanligaste fördelningen av den offentliga kommunikationen i klassrummet. 

Då står läraren för två tredjedelar av talutrymmet, av allt som sägs i den offentliga 

kommunikationen. Dessutom har läraren makten över kommunikationen, dvs. läraren har 

ordet om han eller hon inte aktivt gett ordet till en elev, till skillnad från många andra 

kommunikativa situationer (Granström och Einarsson 1996).  

 

Det är särskilt intressant i min undersökning med en viss fokusering på kommunikationen. 

Karakteristiskt för case-undervisningen och särskilt det avslutande case-seminariet, är att 

läraren fungerar som diskussionsledare, det är elevernas kommunikation som är det väsentliga. 

Det är eleverna som förväntas svara och analysera diskussionsföremålet. I traditionell 

undervisning har läraren både rätt att tala, lyssna, tala utan att begära ordet och rätt att fördela 

ordet. I case-seminariet har läraren bara rätt att lyssna, tala ska endast ske om elevernas 

diskussion stagnerar och elevgruppen behöver hjälp att driva samtalet vidare. Det är 

naturligtvis även beroende på klassen och nivån på studierna. I ett case-seminarium på 

högskola eller universitet är lärarens roll mer passiv, men på gymnasiet eller i ännu lägre 

åldrar kan läraren behöva vara mer aktiv. 
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1.5.3 BESTÅENDE KLASSRUMSSTRUKTURER 

Vidare ska min undersökning bidra till att utröna huruvida bestående klassrumsstrukturer 

påverkas av de fysiska förändringar som sker i klassrummet vid en ny undervisningsmetod. 

Här måste jag följaktligen förklara begreppet ”bestående klassrumsstrukturer”. Jag kan kort 

göra en återkoppling till stycket ovan, vad som är traditionell undervisning är också vad som 

ofta bidrar med de klassiska klassrumstrukturer, alltså lärarens roll som expert och elevernas 

roll och position som lyssnare och läsare. Granström & Einarsson (1996) refererar till Karl 

Gustav Stukáts studier om lärarens beteende i klassrummet från 1960-talet. Där framgår att 

lärarens allra mest vanliga position i klassrummet var i katedern eller ståendes framför klassen, 

förvisso har den katederstyrda undervisningen minskat under åren, men författarna hävdar att 

minskningen är ganska liten och effekterna av olika skolreformer som bör leda till 

förändringar kring undervisningsmetoder är relativt begränsade. Författarna hänvisar även till 

studier som gjorts i andra länder som visar att lärarbeteendet är relativt likt i olika nationer. I 

undersökningen har man utgått från lärarens tilltal till eleverna, vilket syfte frågorna eller 

replikerna har, och det har då framgått att även lärare och elevers interaktionsmönster är 

snarlikt över kulturer och tid. Det vill säga att en viss grupp elever replikerar ofta och en 

annan grupp elever väldigt sällan eller aldrig. En förklaring till denna stabila lärarroll som 

författarna (Granström & Einarsson 1996) ger är att den inte blivit utsatt för några drastiska 

förändringar, ”skolmiljön har varit så stabil och etablerad att eventuellt avvikande 

lärarbeteende inte passat in och har inte kunnat överleva i skolmiljö” (s 14).  

 

I samma bok Granström & Einarsson 1996) hänvisar författarna till Ulf Lundgren som även 

han har studerat klassrumssituationer. Hans undersökningar har visat att lärarna ofta 

undervisar för en styrgrupp, läraren anpassar således inte undervisningen för 

genomsnittseleven eller för hela elevgruppen. Denna styrgrupp får mest frågor och repliker 

riktade till sig och följaktligen blir det styrgruppens svar och intresse som avgör lärarens nästa 

steg. Styrgruppens prestationsnivå och studieintresse påverkar lärarens roll i klassen till stor 

del, är styrgruppen lite studiemotiverad blir läraren mer auktoritär och disciplinerande och 

vice versa.  

 

Till viss del kommer min undersökning försöka kartlägga kommunikationen i klassrummet, 

men inte den mest vanliga undersökta kommunikationen dvs. den mellan lärare och elev. Mitt 

fokus är istället på kommunikationen mellan eleverna. Den formen av kommunikation 
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beskrivs ofta som den inofficiella, att elever pratar med varandra är inte ofta syftet med 

undervisningen och sker mer eller mindre gömt. I ett case  är hela syftet elevernas interaktion 

och kommunikation. Det har dock visat sig att elevernas kommunikation utöver den officiella 

är mer utbredd än vad forskare tidigare förstått. Detta kommer jag hantera utförligare i avsnitt 

2.3, men en liten bakgrund till den senare ingången i klassrumsforskningen kan jag återge 

redan nu. Philip W Jackson har skrivit boken Life in classroom (1990) där han fokuserade på 

den aspekten i klassrummet som han själv tyckte fick för lite uppmärksamhet än vad den 

förtjänade, det vardagliga livet där i och elevernas anpassning till det. Efter hans bok började 

andra forskare tala om begreppet ”dold läroplan” med vilken man menar det inofficiella 

samspelet mellan elever. Jackson själv nämner inte specifikt det begreppet, men han skriver 

om det fenomen som gör sig gällande i klassrummet och vilken eleverna har en förmåga att 

anpassa sig efter och följa.  

 

Jackson (1990) beskriver en aura av vardaglighet och självklarhet som följer skolans miljö, 

både den fysiska och psykiska. ”There is a social intimacy in schools that is unmatched 

elsewhere in our society” (s.71), skriver han och syftar på det faktum att en ganska stor grupp 

elever är förpassade att umgås, på en relativt lite yta, under en relativt lång tid tillsammans. I 

en miljö som dessutom förväntar sig ganska mycket av eleverna, de ska inte bara interagera 

med varandra utan dessutom år efter år prestera goda resultat. Han jämför vidare skolan med 

två andra institutioner i samhället, nämligen fängelse och mentalsjukhus, och menar att dessa 

tre är de enda ställen där människorna måste vara, oavsett om de vill de eller ej. Det finns 

självklart mer olikheter på dessa ställen än vad som förenar dem. Jackson hävdar dock att det 

kan vara poängfullt att notera att människor som är tvingade att befinna sig på ett särskilt 

ställe utvecklar strategier för att hantera de dagliga konflikter som uppstår när hans/hennes 

egentliga intressen kolliderar med de förväntningar som institutionen har på honom/henne, 

och i skolans fall hela samhället. En signifikant detalj i skollivet är den stora grupp människor 

som varje elev måste infinna sig i, alla klasskamrater. Jackson beskriver hur denna stora 

grupp och det faktum att resurserna i skolan är begränsade bidrar till att elever i väldigt tidig 

skolålder börjar ställa sig i kö. Det gäller kön till toaletten, kön till maten, kön till 

pennvässaren, ledet i vilket man väntar på lärarens uppmärksamhet, väntan att få tala medan 

armen tröttnar på hållas uppe osv. Tidigt anpassar sig således elever till att vänta på sin tur, 

och de som inte gör det utvecklar ett beteende att ta för sig, att tränga sig eller argumentera för 

sin unika brådska osv. de andra eleverna vänjer sig vid att anpassa sig efter sådana fenomen 

också. Man hittar sin plats i skolans vardag, en vardag som till stor del innehåller arbete som 
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eleverna inte är intresserade av och många gånger arbeten som de inte kan identifiera poängen 

med, dessutom är det en självklarhet i skolarbetet att ständigt bli avbruten, ibland av andra 

elever, ibland av läraren och av klockan.  

 

Särskilt utmärkande drag såsom dessa som tar sig plats i klassrummet är så pass vanligt att vi 

inte reflekterar över dem, det är dessa fenomen som vissa forskare senare kom att kalla för 

den ”dolda läroplanen”. Bergqvist (1990) hänvisar till Jackson i sin bok och skriver att 

Jackson ”brought in light the hidden agenda of schools practices” (s 52). Hon lyfter särskilt 

fram Jacksons resultat av vad eleverna egentligen gör hela dagarna i skolan, nämligen väntar, 

och det faktum att de många gånger arbetar med något vars främsta funktion är att fylla ut 

tiden. En av Jacksons slutsatser som Bergqvist nämner är det faktum att eleverna som 

befinner sig i klassrummet rent fysiskt många gånger inte är närvarande mentalt, inte i den 

utsträckning det kan verka och som läraren hoppas på i alla fall.  

 

I klassrummet råder även klassiska könsrollsstrukturer. Här refererar författarna i Forskning 

om liv och arbete i svenska klassrum (1996) till Elisabeth Öhrn som gjort en del forskning 

gällande flickors och pojkars interaktion med varandra och med läraren i klassrummet. I 

hennes studier framgår att pojkar får mer uppmärksamhet från läraren gällande skolarbetet, de 

får också mer talutrymme än flickorna eftersom de i större utsträckning får svara på frågor. 

Else-Marie Staberg, en annan forskare som hänvisas till i boken, menar dock att den sneda 

fördelningen gällande talutrymmet inte är lärarens ”fel”, utan beror på att pojkarna oftare 

kommenterar, svarar och pratar utan att de blivit tillfrågade, till skillnad från flickorna som 

väntar med handen uppräckt innan de tar ordet.  
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2. Undersökning 
 
I detta kapitel redovisar jag min undersökning samt de teoretiska utgångspunkter som utgjort 

grunden för observationerna och intervjun. Jag har således valt att väva in de teoretiska 

utgångspunkterna med observations- och intervjuresultaten, istället för att presentera dem för 

sig. Jag började mitt arbete i den här undersökningen med litteraturstudium, varvid jag valt ut 

fem teman som sedan fick utgöra grunden för mitt fokus vid observationerna och intervjun. 

Jag har sedan presenterat de delar av observationerna och intervjun som är väsentligt för 

undersökningen, därmed finns inte t.ex. resultat från intervjun presenterat vid alla teman, av 

den anledning att intervjun inte gav något fruktbart för alla teman. 

 
Jag har alltså gjort två observationer där jag följt samma klass i två olika undervisningsmiljöer. 

Den första lektionen var i ämnet sjukvårdskunskap och var i huvudsak en genomgång av ett 

prov som gjorts tidigare samma vecka. Läraren gick muntligt igenom de olika delarna från 

provet, som en repetition och ett tillfälle för eleverna att ställa frågor angående provet. Vid 

detta lektionstillfälle (fortsättningsvis hänvisad till som lektion 1) var klassrummet möblerat 

på ett traditionellt sätt med bänkarna uppradade framför katedern, där läraren var placerad i 

stort sett hela lektionen. Vid detta lektionstillfälle var 18 elever närvarande av sammanlagt 23, 

av dessa 18 var det tre killar. Den andra lektionen (fortsättningsvis hänvisad till som lektion 2) 

var ett case-seminarium. Eleverna hade förberett sig genom att läsa igenom ett underlag som 

beskriver de motgångar en kvinna i ett traditionellt manligt yrke kan ha, ämnet är 

räddningstjänst och fokus är således brandmansyrket. Klassen är här uppdelad i två grupper á 

tio resp. nio elever och varje grupp får 45 min tillgodo. Klassrummet var möblerat med 

bänkrader i en halvcirkel framför tavlan och katedern, där läraren stod hela lektionen. 

Lärarens funktion den här lektionen var likt en handledare eller diskussionsledare vars 

huvudsyfte var att skapa ett gott samtalsklimat och se till att diskussionen flöt på under hela 

lektionen. Efter lektion 2 stannade fem elever kvar för att låta mig intervjua dem. Jag hade 

således en gruppintervju där jag berättade syftet med min undersökning och att jag hade för 

avsikt att jämföra de två lektionerna jag observerat.  

 

2.1 Betydelsen av genus 
Den aktuella klassen som jag observerat går på Omvårdnadsprogrammet och är 

flickdominerat, i den mening att flickorna är fler än pojkarna, därmed inte sagt att flickorna 
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dominerar talutrymmet. Undersökningsresultatet visar istället på ett motsatt förhållande. Som 

jag nämnde i inledningskapitlet finns det särskilda klassiska mönster gällande könsroller i 

klassrummet. Där nämnde jag bl.a. att pojkar ges mer talutrymme, men vad som är särskilt 

intressant i min undersökning är huruvida dessa klassiska könsrollsmönster följer med i en 

icke-traditionell undervisningsmiljö. Om vi utgår från att eleverna i sin skolgång socialiserats 

att följa oskrivna könsrollsmönster, såsom att pojkar ska ta för sig, och flickorna räcker upp 

handen och väntar på sin tur, blir det intressant att se hur de interagerar med varandra när 

läraren ger dem mer utrymme för diskussion och intar en mer passiv roll själv. 

 

2.1.1 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
I Forskning om liv och arbete i svenska klassrum (Granström & Einarsson 1996) hänvisas till 

diverse forskning om könsrollernas betydelse i klassrummen, bl.a. hänvisar författarna till en 

studie som visar på problematiken med en mycket dominant pojkgrupp i en klass. När en 

mindre grupp pojkar blir mycket dominanta i klassen tillägnar läraren ofta mycket tid och 

fokus på denna grupp. Kanske för att behålla ordningen i klassen, då denna grupp tenderar att 

lätt spåra ur och läraren försöker förhindra att gruppen tappar intresse och fokus. Denna grupp 

blir på ett sätt således styrguppen i klassen, men det bidrar också till en kultur där andra elever 

har svårt att hävda sig, denna undersökning visar på att flickorna blir särskilt utsatta. Om de 

svarar fel på frågor, eller ställer frågor, eller på annat sätt talar inför klassen på ett sätt som 

upplevs negativt av pojkgruppen avbryter de ofta eller på annat sätt visar sitt missnöje med att 

den här flickan tar plats och utrymme i klassrummet. Konsekvensen blir naturligtvis att enbart 

ett fåtal flickor i en sådan klass vill ta del av det offentliga talutrymmet. Granström & 

Einarsson (1996) nämner att det många gånger kan jämföras med ett förtryck, pojkarna 

förtrycker flickorna och deras åsikter, frågor, svar och resonemang i klassrummet får utstå 

negativa uttryck och ignorans. 

 

2.1.2 OBSERVATIONSRESULTAT 
I den klass som jag observerade ingick endast tre killar. Alla var närvarande vid lektion 1, 

varav en var placerad längst bak i klassrummet och på inget sätt utgjorde en särskilt 

grupptillhörighet med de andra två. De andra två killarna däremot (som vidare refereras till 

som k1 och k2) var mycket aktiva och utgjorde tillsammans med en tjej (f1), en slags 

styrgrupp som kom att bli dominerande under lektion 1. I undersökningen som beskrivs ovan 

beskrivs pojkgrupper som blir dominanta på ett förtryckande sätt, men detta var inte heller 
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fallet i min undersökning. K1 och k2 var dominanta av den anledning att de fick/tog en stor 

andel av det offentliga talutrymmet men inte i någon förtryckande mening (lektion 1). 

 

Återigen kan tvåtredjedelsregeln vara intressant att påpeka, inte bara gäller den för att mäta 

läraren och elevernas talaktivitet utan även att påvisa skillnaden mellan pojkar och flickors 

talaktivitet. Granström & Einarsson (1996) skriver att pojkar står för två tredjedelar av den 

tredjedel som eleverna har tillgodo, medan flickorna således står för en tredjedel, 

sammanfattningsvis står alltså flickorna endast för en niondel av den totala talaktiviteten. 

Vidare kan man titta på vilket sorts talutrymme eleverna får, studier visar exempelvis att 

flickor oftare får komma till tals när det gäller reproducerande sammanhang, såsom 

uppläsning av arbetsuppgifter, medan pojkarna får tala när det gäller att komma med förslag 

och idéer. 

 

Det är särskilt k1 som tar anspråk på stor del av den offentliga kommunikationen, men 

tillsammans med k2 och f1 utgör de närmare hälften av talaktiviteten i klassrummet (av 

elevernas aktivitet). I början av lektionen räcker de upp handen då läraren ställer frågor och de 

får en relativt rättvist mängd frågor tilldelat sig, men ju fler frågor de får svara på, desto 

mindre bryr de sig om att räcka upp handen. Allt eftersom lektionen går handlar allt större del 

om denna styrgrupp. De svarar ofta utan att räcka upp handen och de påbörjar ett svar utan att 

vara säkra på att de kan. De ger sig friheten att ”tänka högt” och räcker ibland upp handen 

utan att veta vad de ska svara. Vid en fråga räcker k1 upp handen innan läraren hunnit 

formulerat frågan. Utan att veta vare sig svar eller fråga tilldelas han ordet, han undrar då vad 

han ska svara på ”hur man gör det alltså?” frågar han och läraren nickar och han svarar sedan 

på frågan.  

 

Vid lektion 1 är således två av pojkarna tillsammans med en tjej dominerande gällande 

talutrymmet. Vid lektion 2 upplever jag inte alls den fördelningen, k1 och k2 utmärker sig inte 

i någon särskilt benämning alls och får inte på samma sätt som vid lektion 1 lärarens 

uppmärksamhet heller. Dock, kan jag poängtera att alla tre killar var aktiva båda lektionerna, 

dvs. de var en del av den offentliga kommunikationen. 
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2.2 Klassrumsdemokrati  

Elevdemokrati nämns i läroplanen och målet är att det ska råda demokratiska förhållanden i 

klassrummet och eleverna ska fostras till demokratiska medborgare (Lpo 94). För att 

demokrati ska råda så måste eleverna känna en trygghet i att uttrycka sina åsikter i 

klassrummet och de måste även finnas möjlighet för alla elever att göra detta, talutrymmet 

kan inte vara förbehållet endast ett fåtal elever. 

 

2.2.1 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
I antologin Utbildning som kommunikation – deliberativa samtal som möjlighet (2007), 

skriver Mikael Carlheden om demokrati som fenomen kopplat till individers olika 

förutsättningar att aktivt delta i demokratiska processer. Varför det är intressant i min 

undersökning är helt enkelt att man kan se case-seminariet som en demokratisk process. Alla 

elever har samma förutsättningar gällande förberedelsetid och resurser på skolan. Tanken är 

att de alla ska ges möjlighet att tala inför gruppen och själva syftet är att allas åsikter och 

reflektioner är bärande för resultatet och en gemensam slutstats eller konsensus. Ändock 

kommer vissa elever att utnyttja detta tillfälle att göra sig hörd och få sin vilja igenom mer 

och starkare än andra elever kommer att göra.  

 

Mikael Carlheden (2007) skriver att den demokratimodell som är gällande i ”västliga” länder, 

såsom Sverige, kan liknas vid en elitistisk demokrati som just på grund av det elitistiska 

inslaget har drabbats av en legitimitetskris. Krisen syftar till det minskade valdeltagandet, 

färre partipolitiska medlemmar och ett generellt politikerförakt. Carlheden behandlar sedan 

Jürgen Habermas deliberativa demokratiteori som han kortfattat sammanfattar som ”det 

handlar om att med hjälp av det bättre argumentet komma överens med andra om hur vi skall 

organisera vårt gemensamma liv” (s 171). Vidare står denna demokratiteori för både en 

deltagande och representativ sida, där den representativa sidan först och främst handlar om 

den ”process som förbinder den politiska offentlighetens och det politiska systemets olika 

logiker/…/den politiska offentlighetens deliberativa logik handlar om allmän medborgerlig 

vilje- och opinionsbildning” (s 172). Slutsatsen blir således att det politiska systemet är 

beroende av den legitimitet som deliberativ interaktion i den politiska offentligheten kan 

producera. Det mer folkliga deltagandet som den deliberativa demokratiteorin förespråkar 

handlar således främst om vilje- och opinionsbildning i den politiska offentligheten.  
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Den starkaste kritiken till den förespråkande formen av demokrati menar Carlheden (2007) är 

tre sociala betingelser som är en reell verklighet i dagens samhälle och vilka hindrar den 

deliberativa reformering av dagens demokrati, för att nå ett mer omfattande medborgerligt 

deltagande. De tre villkoren han syftar på är social ojämlikhet, kulturell missaktning samt 

social komplexitet. Gällande det första villkoret, social ojämlikhet så blir frågan om politisk 

jämlikhet kan råda när social ojämlikhet råder, vilket är fallet i dagens samhälle, om man 

tolkar problemet utifrån en liberal teori. Habermas, som Carlheden refererar till menar istället 

att frågan bör vara vem som dels ska definiera vad social jämlikhet innebär och framförallt 

avgöra huruvida vi ska förhålla oss till den sociala jämlikheten gentemot andra ideal. 

Habermas resonemang syftar till ett ifrågasättande av gränsen mellan demokrati 

och ”expertokrati”, dvs. när en svagare grupp inte får sina röster hörda, kan då för dem 

relevanta frågor besvaras av akademiska experter eller politiska representanter. Det handlar 

här om en fråga om social status kopplat till den hierarki ett samhälle är van vid, dvs. vems 

eller vilkas åsikter man lyssnar på och tar på allvar i den politiska offentligheten. Carlheden 

skriver att ”de socialt och ekonomiskt privilegierade ges tolkningsföreträde även när, i 

formellt hänseende, politisk jämlikhet råder” (s. 176). Alltså, även i frågor som främst bör 

besvaras av en annan social grupp, är det denna som åtnjuter störst förtroende för sina åsikter.  

 

Det andra villkoret som Carlheden (2007) anger är kulturell missaktning, med vilket han 

åsyftar medborgares kollektiva identitet och livsformer frikopplat från samma medborgares 

ekonomiska och symboliska resurser. Diskussionen som Carlheden för handlar här om 

huruvida man kan nå konsensus, vilket är målet i en deliberativ demokratimodell (såsom vid 

ett case-seminarium) om det i gruppen råder kulturell pluralism och missaktning, eller om 

man måste ha övergripande, universalistiska mål och principer kopplade enbart till den 

politiska offentligheten och processen.  

 

För att återknyta till min undersökning och specificera det relevanta i detta utlägg om 

deliberativ demokrati, vill jag särskilt peka på det faktum att skolan i många aspekter speglar 

samhället och gällande social ojämlikhet görs inget undantag. I en klass finns det elever med 

olika nivåer av status i gruppen, orsakerna till detta kan vara många olika. En konsekvens 

dock kan vara att eleverna lyssnar olika uppmärksamt på eleverna. Några elever ges kanske 

tolkningsföreträde framför andra, eller upplevs ha ”viktigare” saker att säga osv.  

 



 24 

2.2.2 OBSERVATIONSRESULTAT  
Här ska jag redovisa resultat från min undersökning med fokus på de elever som gör sig 

särskild hörda under case-seminariet och jämföra deras plats/status från den traditionella 

undervisningen. Kan jag urskilja olika styrgrupper vid de två undervisningstillfällena och vad 

karaktäriserar i så fall de? Kan jag urskilja ett visst antal elever som aktiva, dvs. är det några 

som oftast svarar på frågor/sträcker upp handen eller för övrigt gör sig hörda? 

 

Vid lektion 1 kunde jag urskilja en grupp elever som platsar under beteckningen styrgrupp (k1, 

k2 och f1). Det var särskilt en kille (k1) som ville svara på nästan alla frågor, han satt näst 

längst fram men precis framför läraren. Han räckte upp handen ibland men ju längre lektionen 

gick desto oftare svarade han utan att räcka upp handen. Hans svar var ibland långa och 

exemplifierade. Såsom jag definierade styrgrupp tidigare, i kapitel 1.5.3, tycker jag att den här 

gruppen på tre elever platsar för att kunna bemärkas som styrgrupp.  

 

Vid observationen använde jag mig av färdiga frågor vid sidan av fältanteckningar. Detta är 

ett utdrag ur det förberedda observationsschemat. 

 

Kan man se att läraren vänder sig särskilt ofta till denna grupp? 

Ja, hon står vänd mot dem eftersom de sitter i mitten av rummet, när hon pratar har hon ofta 

ögonkontakt med någon av de tre eller eleverna runt omkring dem. 

Kan man kalla denna grupp elever för en styrgrupp, dvs. kretsar undervisningen kring deras 

intresse? 

Ja, vid flertalet tillfällen fullföljer lärarens deras frågor och svar och skapar samtal som kretsar 

kring det som någon av dem frågat eller svarat. Vid ett tillfälle berättar f1 om något hon var med 

om på praktiken och läraren svarar och fyller i. De två har ett samtal som berör ämnet och 

särskilt f1s erfarenheter. Någon elev längst bak säger att de inte hör, och läraren svarar att f1 är 

lite förkyld, sedan fortsätter de två samtalet, men läraren förväntar sig att de övriga eleverna ska 

lyssna eller försöka lyssna, trots att hon är helt vänd mot och ger sin uppmärksamhet åt bara f1. 

Dessa tre elever vågar i stor grad chansa vid frågor. Även om de inte är säkra på svaret så räcker 

de upp handen och stapplar sig fram och med hjälp av läraren kommer de fram till rätt svar, trots 

att de från början inte visste svaret. Resultatet blir att man inbillar sig att de kunde från början. 

(Lektion 1) 

 

Om man ska tala om deliberativ demokrati i klassrummet är det intressant att fråga sig om 

dessa elever hade någon särskild status i klassen och om de gavs ett visst förtroende att tala 
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för alla, att representera hela klassen. Vid första observationstillfället var det svårt att dra 

några slutsatser kring det, men i jämförelse sedan med andra lektionen kunde jag tydligare 

urskilja strukturerna i den här styrgruppen. De var aktiva även under den andra lektionen, men 

inte alls i samma utsträckning då många fler elever var aktiva, det verkade då inte vara så att 

de andra eleverna litade till att de skulle bli representerade av dessa elever. Dvs. de höll med 

eller invände mot varandras kommentarer och åsikter på samma sätt som mot andra elever, 

jag kunde inte se att någon elev vare sig i styrgruppen eller utanför tilldelades en viss status. 

Det verkade råda ett samtalsklimat som eleverna kände sig trygga med. Det intressanta är 

ändock att under lektion 1 så dominerade styrgruppen och många elever förlitade sig på deras 

svar och frågor och lät de styra lektionen, trots att de inte verkar ha några bekymmer med 

deras status att de skulle ”låta” dem styra lektionen även om det motsatte sig deras egentliga 

intressen. Således bör man kunna dra slutsatsen att styrgruppen faktiskt representerade hela 

klassen på ett sätt lektion 1.   

 

2.3 Samspelet mellan eleverna 

Nära temat ovan ligger samspelet mellan eleverna, men jag vill inte bara fokusera den 

offentliga interaktionen mellan eleverna och den som handlar om att ”ta plats”, detta tema 

handlar mer om elevernas interaktion helt generellt. Den interaktion som kanske i 

förlängningen får betydelse för klassrumsdemokratin.  

 

2.3.1 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Inte förrän på nittiotalet började klassrumsforskningen utstå kritik angående den snäva 

definitionen av klassrumsinteraktion, som tycktes gälla lärare-elev/elever. Nu började man 

dessutom intressera sig för elevernas samspel och interaktion med varandra. Resultaten från 

sådana undersökningar visar att två-tredjedelsregeln och IRE-strukturen förvisso kanske gäller 

vid interaktion med läraren men vad som pågår eleverna emellan under lektionerna motsäger 

deras tidigare relativa passivitet. Elevernas inofficiella samtal är ”en rik värld av språkande 

som tidigare inte diskuterats inom klassrumsforskningen”. Inte bara pratar eleverna mycket 

med varandra, man har även sett att en stor del av samtalen faktiskt rör 

undervisningsinnehållet (Lindblad & Sahlström 2001).  
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I min undersökning är samspelet och interaktionen mellan eleverna särskilt intressant. 

Lärarens roll är ju så väldigt olika i de olika undervisningssituationerna och dessutom är de 

inte samma lärare som observeras, mitt fokus är istället på elevernas samspel och huruvida 

detta förändras när undervisningsvillkoren ändras. Återigen har jag behållning av Forskning 

om liv och arbete i svenska klassrum (1996) där Granström & Einarsson refererar till studier 

angående elevers interaktion och Lennart Gustavsson som studerat elevernas kommunikation 

i klassrummet och fokuserat på två olika nivåer av kommunikationen. Nivå 1 kallar han 

en ”naturlig mänsklig kommunikation där de som interagerar är involverade med 

uppfattningar, åsikter och känslor”. Det är denna form av kommunikation som Gustavsson 

menar är den som elever oftare vill använda sig av, den som faller sig mest naturlig för dem 

att använda sig av i samspelet med varandra. Nivå 2 är istället en ”avpersonifierad (och 

avkontextualiserad) kommunikation som handlar om språk och begrepp utan att individerna är 

personligt involverade” (s 43). Nivå 2 kan också kallas för undervisningsspråket och är den 

slags kommunikation som läraren ofta har ambitionen att nå.  

 

Jag vill i min undersökning försöka utröna huruvida lärarens passivitet i den icke-traditionella 

undervisningen bidrar till att eleverna i större utsträckning använder sig av nivå 2 när de 

samtalar, som ett sätt att kompensera lärarens tystnad. Det är en del av den tesen jag 

inledningsvis förklarade, att det får effekter när man omkullkastar roller i klassrummet. När 

lärarens roll som expert och svarande försvinner så bör den ersättas av en eller flera elever 

som till viss del tar på sig ansvaret och försöker organisera ett givande samtal. Om detta ska 

ske bör ett avancemang från nivå 1 till nivå 2 ske i kommunikationen hos åtminstone ett par 

studiemotiverade och ambitiösa elever.  

 

Vad Granström & Einarsson (1996) sedermera konstaterar genom att hänvisa till Granströms 

tidigare studier är att medan tvåtredjedelsregeln generellt gäller i klassrummet pågår en annan 

form av kommunikation, av typen nivå 1. Eleverna resonerar, pratar, utbyter åsikter och frågar 

varandra osv. under lektionerna. Denna typ av samtal har fått en mycket liten del av 

forskningens fokus. Den formen av kommunikation behöver dock inte vara av enbart slaget 

nivå 1, undervisningsspråket, nivå 2 kan även här göra sig gällande.  

 

Den privata kommunikationen strider ofta mot klassrumsnormerna som oftast inte ger 

eleverna utrymme att sitta och samtala för sig under lektionen, men vad händer när 

klassrumsnormerna bryts, när traditionell undervisning byts ut mot icke-traditionell 
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undervisning. Fortsätter eleverna att resonera och samtala på nivå 1 i det offentliga 

talutrymmet eller avslutas här det privata och spontana samtalet mellan eleverna till förmån 

för den offentliga kommunikationen? 

 

Ännu en studie som Granström och Einarsson (1996) hänvisar till är gjord av Calleweart och 

Nilsson som gjort ett försök att kartlägga den privata interaktionen mellan eleverna. Deras 

resultat hänvisar författarna till som bitvis skrämmande och syftar då på vad som framgick när 

man särskilt observerade en grupp dominerande pojkar som kom att fungera som 

ledargestalter i sin klass. Fokus låg på att observera alla positiva och negativa signaler denna 

grupp förmedlade i den privata kommunikationen under lektionerna.  

 

Det visade sig att de dominerande eleverna avgav betydligt fler negativa kommentarer om sina 

kamrater än vad de själva fick motta. Trots att de dessutom avgav färre positiva signaler än 

kamraterna fick de ändå själva motta uttryck för beröm och beundran. Ledarna ignorerade sina 

kamrater och klippte av deras kontaktförsök, själva blev de däremot sällan utsatta för ignoreringar 

eller avbrutna i samtalen (s 69). 

 

Granström & Einarsson (1996) beskriver att detta är något som händer bakom lärarens rygg, 

ett mönster för elevernas umgänge i klassrummet utanför den offentliga kommunikationen. I 

förlängningen är detta en träning i underkastelse och naturligtvis måste detta mönster sätta 

sina spår även i den offentliga kommunikationen i den mening att de underkastade 

positionerar sig på ett undergivet sätt även där, medan ledarna får träning i att uppträda 

överlägset och ett mod att hävda sig. Ännu mer skrämmande kan man tycka observationen 

angående lärarnas förhållande till denna förtryckande elevgrupp är. Tydligen så gav läraren 

dessa elever utrymmet att kunna utöva sin makt, de tilläts gå omkring relativt fritt i 

klassrummet, se andra elevers arbeten, sitta längst bak, trots oron det ingav under lektionen, 

de kunde även komma för sent till lektionen utan en förklaring, något som inte tilläts andra 

elever. En slutsats är således att ledarens förtryckande inställning uppmuntras och till och med 

belönas med friare tyglar. Utan lärarens vetskap och utan lärarens kontroll pågår följaktligen 

en social inlärning om elevers positionering.  

 

Grupparbeten är ett vanligt sätt att arbeta på i skolan, men det finns många olika sorters 

grupparbeten, som kräver olika former av samarbete och olika krav på eleverna. Granström 

och Einarsson (1996) skriver om detta och att den vanligaste formen av grupparbete är av 
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disjunktivt slag, dvs. en uppgift som nödvändigtvis inte behövs lösas av hela gruppen, det 

räcker om den mest högpresterande eller duktigaste eleven löser uppgiften. En sådan uppgift 

kan bidra till att roller kopplade till status och självkänsla befästs och man positionerar sig i 

gruppen på ett sätt som kan verka hämmande både för resultatet av uppgiften men även för 

elevernas utveckling. De (Granström & Einarsson 1996) hänvisar här till Sture Sjödin som 

studerat grupparbeten närmare och Ingrid Stymne som särskilt studerat elevernas interaktion 

vid grupparbete. Stymne fann vid sin undersökning att eleverna arbetade disjunktivt, några i 

gruppen presterade ett resultat som dög, medan de andra i gruppen spenderade mer än hälften 

av tiden med att prata om andra saker. Vid hennes undersökning var det fem av åtta grupper 

som hade ett dåligt samarbete av detta slag, medan de andra grupperna utnyttjade hela 

gruppen och gemensamt analyserade uppgiften. Slutsatsen är att grupparbete inte alltid är en 

positiv inlärningssituation, men det finns potential i grupparbete, om eleverna väljer att 

utnyttja den, eller tränas i att göra det, lära sig att samarbeta helt enkelt.  

 

Ett lyckat case-seminarium kräver att alla elever har förberett sig och tagit ansvar för sin del i 

fördjupningen. Gruppens resultat är följaktligen beroende av alla deltagarnas prestationer, 

men snarare en summering av de enskilda prestationerna än resultatet av en grupprestation, 

samarbete sker vid casets början då uppgifter fördelas och vid slutet, då resultaten ska 

presenteras. I case-seminariet finns även en kompensatorisk dimension av arbetet, här ska 

eleverna göra en gemensam bedömning av problemet (caset) och resonera kring en eventuell 

slutsats, baserad på elevernas redovisningar, förarbete och åsikter. Således är gruppen 

beroende av att varje elev presterar och är förberedd till lektionen. Om bara ett fåtal i klassen 

kommer till seminariet väl förberedda och håller diskussionen i liv och slutligen drar 

slutsatser och når konsensus i problematiken, så missar man kanske väsentliga delar av 

problemet som de elever som inte är aktiva hade till uppgift att fördjupa sig i och redovisa. 

Således blir gruppens resultat lidande, medan enskilda elever ändock har gjort ett bra arbete. 

 

2.3.2 OBSERVATIONSRESULTAT 

Jag tittade särskilt efter privata och spontana samtal mellan eleverna som i princip bryter mot 

klassrumsnormerna (dvs. de rör inte undervisningen och är ett störande inslag i klassrummet) 

under lektion 1 och fann dem relativt regelbundet. Vid fönstret satt två tjejer som pratade med 

varandra vid flera tillfällen. Det handlade inte om lektionsinnehållet och det verkade särskilt 

vara en av tjejerna som initierade samtalen, medan den andra tjejen verkade vilja ha kvar 
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fokus på läraren och vid flera tillfällen hyssjade hon sin bänkkamrat. Dessa samtal blev fler ju 

längre lektionen pågick och sista halvtimman verkar båda tjejerna vara lika ointresserade av 

lektionen. Det satt fyra tjejer tillsammans längst bak och mellan dem pågick olika samtal flera 

gånger under lektionen. Det lät ”tramsigt och flamsigt” snarare än att de pratar och viskar med 

varandra, de verkar mer busa med varandra. 

 

Dock, såg jag även samtal mellan eleverna som berörde undervisningsinnehållet. Jag noterade 

följande:  

 

Läraren ställer en fråga om hur eleverna har gjort på ett visst sätt under sin praktik. K1 berättar, 

utan att räcka upp handen sina erfarenheter i ämnet men två tjejer vänder sig till varandra och 

diskuterar hur de har gjort, de pratar om sina erfarenheter inom detta ämne, men utan att dela med 

sig till resten av klassen. Deras samtal fortsätter en kort stund efter att läraren lämnat det området 

och om man inte är lyhörd skulle deras korta samtal kunna tas för ett privat samtal som störde 

undervisningen och eleverna skulle kunna tolkas som okoncentrerade (lektion 1). 

 

Vid nästkommande lektion 2 registrerade jag inte ett enda privat eller spontant samtal mellan 

eleverna som inte rörde undervisningsinnehållet. Det är ganska anmärkningsvärt att skillnaden 

var så stor. Om det var intolerans mot ”småprat” utanför undervisningsramarna eller att 

eleverna hade ett större intresse av lektionen och därmed mindre intresse av att prata med 

varandra kan jag inte avgöra. Det kan också bero på lärarens auktoritet, men det var tydligt att 

eleverna var närvarande på ett helt annat sätt och hade fokus på den talande eleven eller 

läraren. Jag kan dock inte dra några slutsatser gällande elevernas samtalsnivå, dvs. om de 

använde sig flitigare av nivå 2 under case-seminariet. Det vore dock intressant men då skulle 

man antagligen behöva observera med en ljudupptagning för att urskilja elevernas sätt att 

använda sig av språket. Det jag ändock registrerade i mina fältanteckningar är lärarens 

ambition med elevernas språkanvändning lektion 2, följande noterades: 

 

Läraren pressar om utförligare svar 

Läraren ber eleverna att utveckla sina resonemang och spetsa till argumenten. 

Läraren ber eleverna att konkretisera sina svar och åsikter. 
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2.3.3 INTERVJU 
Det finns således ett stort omfång av aspekter angående grupparbeten man kan nå i case-

undervisningen, i mina observationer har jag försökt urskilja huruvida gruppen samarbetar väl. 

Det case jag observerade hade inget förberedelsearbete, förutom att varje elev förväntades ha 

läst texten som skulle behandlas, men inget annat redovisas. Det som ändå är intressant i min 

observation är synen på alla elevers fokus och närvaro vid seminariet. I gruppintervjun 

framgick bl.a. att eleverna upplevde alla elevers aktivitet som väsentlig, 

 

Elev 2: Man behöver ju vara med, man behöver ju liksom lyssna på diskussionen för att förstå vad 

diskuterar vi. 

 

Samt: 

 

Elev 4: Ja precis, jag tror att alla känner att de har någonting att säga. 

Elev 1: När man har vanlig lektion så liksom, så jag menar om man inte känner att man inte har 

något speciellt, om man inte behöver fråga något så pratar man inte. 

Elev 4: Nä. 

 

På den traditionella lektionen var det tio elever som inte pratade alls och precis som framgick 

i intervjun (ovan, elev 1) så fanns det då heller inget särskilt krav på klasskamraternas 

kollektiva aktivitet. När jag berättade i intervjun att jag noterade tio elever som inte sa något 

vid lektion 1 men att alla elever hade någon del i den offentliga kommunikationen på lektion 

2 svarade elev 5: ”de känner att det ska göra det.” Det verkar alltså vara det rådande klimatet 

under case-lektionen, man är närvarande och aktiv för att bidra till ett utvecklande samtal. 

Gällande grupparbeten och samarbeten vid case-seminariet så var detta case uppbyggt utan 

vidare förberedande arbete, eleverna hade förväntats läsa ett kort material, men inget 

fördjupningsarbete skulle ha gjorts. Likväl var klassen beroende av att åtminstone en större 

del av eleverna hade läst materialet och kom till lektionen med en åsikter och tankar mer eller 

mindre förberedda. Ett case-seminarium blir relativt fattigt om bara ett par av eleverna kan 

bidra med något. Det tycks även vara så eleverna uppfattar skillnaderna mellan lektion 1 och 

lektion 2. Alltså att alla elever har ett visst ansvar för att kunna skapa en god 

inlärningssituation vid lektion 2. 
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2.4 Klassrummet som forum för diskussion 

Diskussioner i klassrummet är en form av undervisning inom ett område där inga korrekta 

svar finns, utan där elevernas resonemang och samtal kring området är det väsentliga och 

målet med undervisningen. Lärarens roll som ledare för en diskussion kan vara mycket olika, 

i ett case t.ex. ska läraren vara passiv och eleverna förväntas föra diskussionen på egen hand 

(här verkade läraren mer som en handledare eller diskussionsledare). Det är dock helt 

väsentligt att eleverna känner att klassrummet är en plats där de kan uttrycka sina åsikter för 

att en diskussion ska vara givande, vilket inte alls är en självklarhet då elever kan tänkas ta 

hänsyn till gruppkulturen och kanske även läraren som bedömare eller andra inslag i 

skolvardagen som hämmar elevernas frispråkighet. 

 

2.4.1 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

I Johan Liljestrands (2002) bok Klassrummet som diskussionsarena behandlas diskussion från 

olika vinklar, bl.a. lärarledda diskussioner eller diskussioner mellan eleverna. Han hänvisar 

där till klassrumsetnografiska studier som visar hur elever utvecklar sin sociala och politiska 

identitet i diskussioner och samspel med andra elever. Han skriver att läraren har en viktig 

pedagogisk funktion när diskussionerna handlar om politiskt kontroversiella områden. För 

elever kan dessa diskussioner bli mycket personliga och i de sammanhangen är det viktigt 

med en pedagogisk ledare som kan bredda samtalen osv.  

 

I ett klassrum med ca 20 elever eller fler bildas ofta mindre allianser vid diskussion, många 

elever som inte vill delta i det publika samtalet vänder sig istället till närmaste bänkkamrater, 

men diskuterar likväl samma fråga. I diskussion i en klass kan läraren välja att medla och 

förmedla interaktionen mellan olika elever eller allianser, eller så kan läraren välja att 

fokusera på en elev under förutsättningen att resten av klassen som ett kollektiv kan 

representeras av denna eller de få elever som läraren vänder sig till (J. Liljestrand 2002). I 

Thomas Englunds (2007) bok, Utibildning som kommunikation, deliberativa samtal som 

möjlighet skriver Kent Larsson om Ung i demokratin som syftar till att kartlägga dels 

ungdomars attityder och kunskaper gällande demokrati men även att skapa en bild av skolans 

uppgift att fostra demokratiska medborgare. I projektet (som är en del av ett internationellt 

projekt inom ramen för Civic Education Study) har man fokuserat på att undersöka 
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samtalsmiljön och debattklimatet och som Larsson menar kan sammanfattas som 

klassrumsklimat. Vad som framkommit i projektet är att svenska skolor i förhållande till 

andra länder har ett gott samtalsklimat, i allfall upplever eleverna det som så. Larsson själv 

förhåller sig tveksam inför detta resultat och har forskat mer kring detta. Han nämner bl.a. att 

om man tittar närmare på statistiken så visar det sig t.ex. att kvinnliga elever i större 

utsträckning än manliga elever upplever ett gott samtalsklimat och ännu en skillnad går att 

hitta i gymnasieinriktningar på yrkesförberedande program där eleverna upplever 

samtalsklimatet som mindre öppet. Enligt rapporten som Larsson hänvisar till (Skolverket 

2001, Rapport 210) anger 80% av de tillfrågade att de ”fritt kan uttrycka sina åsikter i 

klassrummet även om de avviker från lärarnas eller klasskamraternas” (s 342). Men, endast 

64% svarar att lärarna uppmuntrar till diskussion och debatt i politiska frågor. Larsson har 

som sagt fördjupat sig i denna fråga själv och gjort ett par gruppsamtal med elever och lärare 

där han diskuterar samtalsklimatet i deras klassrum. Där framgår att både lärare och elever 

talar väl om debatter och diskussioner och vikten av att använda sig av sådan 

undervisningsform. Ändock, verkar elevernas kunskaper i detta dåliga, vilket Larsson 

understryker med berättelser av eleverna som beskriver hur diskussioner i klassrummet oftast 

slutar med att några blir osams, eller att någon mycket dominant lyckas övertala andra att 

tycka som den, och skapar ett klimat där avvikande åsikter inte godtas. Vilket Larsson menar 

tyder på bristfälliga kunskaper i demokrati och deliberativa samtal. Dessutom är det ett 

relativt stort antal elever som inte verkar vara involverade i samtalen alls, vilken framgår i 

Larssons gruppsamtal kan bero på den dominans som ett fåtal andra elever står för. 

 

2.4.2 OBSERVATIONSRESULTAT                                                                            
Jag har försökt att skapa mig en bild av klassrumsklimatet, där jag bland annat letat efter 

tendenser hos eleverna att avbryta varandra eller på andra sätt ge signaler som avslöjar 

huruvida samtalsklimatet är öppet eller stängt i klassrummet. 

 

I början av lektion 1 när läraren ställer frågor och någon svarar så hjälper de övriga eleverna 

till, dvs. de fyller ut, förklarar varandras svar osv. K1, som är den mest aktiva eleven under 

lektionen utropar vid två tillfällen positiv respons när andra elever säger något eller svarar på 

en fråga som han själv inte visste svaret på. ”Bra idé Jonas” och ”Bra Marie” (fingerade namn) 

är ett tydligt exempel på den positiva uppbackning eleverna fick av k1 när de deltog i den 

offentliga kommunikationen. Inom styrgruppen (k1, k2 samt f1) kunde jag flera gånger 
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urskilja positiv uppbackning när någon svarade eller ställde en fråga. Inte vid något tillfälle 

verkar klassen ha en nedvärderande syn på de elever som var aktiva i den offentliga 

interaktionen. Dock, kan jag se att ju längre lektionen fortskrider desto mindre tålmodiga blir 

styrgruppen när andra elever svarar, de fyller i/förbättrar/tillägger något i de andra elevernas 

svar. Det sker oftast utan att räcka upp handen och många gånger innan den svarande eleven 

avslutar sitt svar. 

 

Klassrummet är möblerat på ett traditionellt sätt, dvs. med bänkrader uppradade framför 

katedern, det betyder att under den lektion 1 fick eleverna ofta tala till ryggar. Om någon elev 

längst bak pratade så var det få elever längre fram som vände sig om för att se på talaren. 

Nästa lektion, lektion 2, rådde andra omständigheter gällande möblering: 

 

Hur är klassrummet möblerat? 

Bänkarna står i en halvcirkel/fyrkant framför katedern och tavlan, varvid läraren står hela 

lektionen. Det finns ingen plats i klassrummet som eleverna inte ser, och det finns ingen elev som 

inte läraren se (lektion 2). 

 

Den nya möbleringen fick konsekvensen att alla såg varandra och läraren hade lätt 

ögonkontakt med alla som pratade, jag noterade även att eleverna ofta tittade på den som 

talade vilket inte var fallet i samma utsträckning lektion 1, dvs. de vände sig direkt mot den 

elev som talade. Det blev också lättare således att svara direkt till den eleven istället för att gå 

genom läraren. Exempelvis om en elev sa något som en annan elev inte höll med om eller höll 

med om men ville förtydliga, så kunde den eleven säga det med ögonkontakt med den andra 

eleven, utan lärarens inblandning. Vid lektion 2 kunde vissa elever ha ett längre resonemang 

med varandra medan läraren antecknade på tavlan vad som sades, eller följde med i samtalet 

men utan att avbryta eller styra. 

 

Kan man urskilja ett visst antal elever som aktiva, dvs. är det några som oftast svarar på 

frågor/räcker upp handen eller för övrigt gör sig hörda? 

I andra gruppen finns det särskilt tre elever som talar relativt fritt och öppet, men inte i 

någon ”styrgruppsbemärkelse”.  

 

Är det någon elev som inte säger något alls under lektionen? 
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I båda grupperna säger alla elever någonting. Ett antal elever, fyra st (två i varje grupp) säger 

ytterst litet, men dock något.  

 

När någon av eleverna säger något, hur reagerar de andra eleverna? 

De tittar oftast på den som talar, många nickar eller på annat sätt visar att de håller med, vilket 

ligger i metodens natur. Precis som förra lektionen hjälps de åt, dvs. fyller i och förstärker 

varandras svar. 

 

Avbryts elever som talar av andra elever? 

Ja, vid några tillfällen händer det, men inte i något längre resonemang. Det händer ibland att 

eleverna säger ”ja” eller ”nej”, ”precis” osv. så att talaren kommer av sig, men när någon väl 

talar under en längre tid får den tala till punkt (lektion 2). 

 

Case-lektionen fick den unika konsekvensen att alla elever, utan undantag, sa något under de 

45 minuter de hade tillgodo. Det var tydligt hur läraren systematiskt gav frågan till elever som 

inte självmant räckte upp handen, men det spännande var att resultatet av detta var att de 

elever han ”bjöd in” till samtalet flera gånger hade en tendens att stanna kvar. Jag noterade 

bl.a. följande: 

 

Tjejen som läraren bjöd in, uttalar sig vid flera tillfällen under kommande resonemang. Detta är för 

övrigt tjejen som satt vid fönstret 8/5 och verkar frånvarande och passiv. Hon pratar mycket denna 

lektion och visar på stort engagemang och verkar ha många åsikter. 

Läraren ställer en fråga till en tjej som inte sagt något ditills och följer upp hennes svar 

som ”intressant” varvid läraren uppmuntrar till vidare diskussion kring hennes kommentar, vilket 

även sker (lektion 2).  

 

2.4.3 INTERVJU 
I intervjun framgick att även eleverna funderat på detta faktum när jag berättade att jag noterat 

att alla elever hade sagt något lektion 2 medan tio varit tysta genom hela lektion 1. De gjorde 

dessutom en koppling till lärarens roll: 

 

Elev 5: Ja, han får ju in alla på ett sätt som … 

I: Ja… 

Elev 5: de känner att det ska göra det. 
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Elev 4: Ja precis, jag tror att alla känner att de har någonting att säga. 

 

Precis samma sak hände dock lektion 1, när läraren fick en fråga från en elev under rasten 

som hon återknöt till under lektionen. Eleven som ställde frågan enskilt på rasten hade 

tidigare under lektionen inte sagt något, men när läraren tog upp ämnet inför klassen var hon 

aktiv i den offentliga kommunikationen gällande hennes fråga.  

I intervjun passade jag även på att fråga huruvida det rådande klassrumsklimatet var av sådant 

slag att de kände sig trygga i att uttrycka sina åsikter där. 

 

I: Mm. Känns det okey i gruppen att säga vad man tycker och även om det kanske kan vara 

provocerande ibland. 

Elev 1: Ja det gör det. 

Elev 4: Det är ju det som roligt liksom, att det blir diskussion. 

Elev 5: Ja, fast det är ju bättre när det är såhär små grupper. 

Elev 4: Ja precis.  

Elev 5: Är det hela klassen så kanske det blir såhär…. 

Elev 4: Då blir det nog rätt tyst. 

Elev 5: Ja. 

Elev 1: Mm. 

Elev 3: Då blir det bara några få stycken som diskuterar med varandra.  

Elev 1: Mm. 

Elev 2: Ja…det blev lite studiecirkel över det… 

 

Klassen hade själv fått välja om de ville dela upp gruppen i två mindre eller genomföra caset i 

helklass, men då hade alla varit överens om att det var bättre i smågrupper och som framgår 

här verkar gruppens storlek ha betydelse för elevernas frimodighet. Det kanske inte är särskilt 

överranskande, men det är ändock värt att poängtera för det behöver inte bara vara antalet 

elever som avgör detta utan även det att klassrumsstrukturerna förändras när man splittrar en 

grupp till två, och nya strukturer tar form i den nya gruppen. Jag noterade exempelvis en tjej 

som tog relativt stor plats i sin grupp vid lektion 2 men som tillhörde en av de tio som inte sa 

något alls under lektionen innan. Samt k2 som hade en mer tillbakadragen roll på lektion 2 
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vilket kan bero på olika saker, men man bör inte utesluta det faktum att han då var åtskild från 

k1 och f1 med vilka han bildade en slags styrgrupp under lektion 1. 

 

2.5 Elevernas engagemang och aktivitet 

Det var tydligt att eleverna var mycket mer engagerade andra gången jag mötte dem, case-

seminariet. De var betydligt mer aktiva, då alla elever deltog i den offentliga 

kommunikationen vid något tillfälle, om det beror på ämnets karaktär eller 

undervisningsmetoden kan jag inte avgöra, men förändringen hos de alla flesta eleverna var 

anmärkningsvärd 

 

2.5.1 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Jackson (1990) skriver om elevernas närvaro i klassrummet och problematiken att 

upprätthålla ett engagerande klimat som håller eleverna vakna och alerta under hela 

skoldagen. ”Anyone who has ever taught cannot help having wondered from time to time 

whether his students were with him or not” (s. 68). Jackson menar att det ofta är lätt att se på 

eleverna huruvida de är närvarande eller ej. Viftar de med händerna för att svara/fråga så kan 

man dra slutsatsen att de är det, likaså kan man dra slutsatsen att en sovande elev är relativt 

frånvarande, självklarheter kan tyckas. Jackson hävdar dock att dessa två ytterligheter inte 

speglar hela klassrumsbilden, oftast måste en lärare lära sig att tolka elevernas beteende och 

signaler som är mer subtila än så för att utröna huruvida man har deras intresse eller inte. 

Jackson (1990) fortsätter att skriva om lärarens dilemma att försöka avläsa elevernas 

delaktighet samtidigt som man ska fokusera på undervisningen och ansvaret att tillhandahålla 

de eleverna som faktiskt är delaktiga uppmärksamhet. Hursomhelst, som observatör kunde jag 

fokusera på detta, att avläsa elevernas intresse och delaktighet gällande undervisningen.  

 

2.5.2 OBSERVATIONSRESULTAT 

Resultaten är naturligtvis en tolkning av elevernas beteende och signaler, för precis som 

Jackson skriver så kan en frenetiskt skrivande elev antingen anteckna relevanta inslag av 

undervisningen eller skriva något helt annat som inte har med vare sig undervisningen eller 

skolan att göra. Vid lektion 1 kunde jag dock se följande inslag gällande elevernas delaktighet 

och närvaro;  
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Av arton elever som var närvarande i klassen är det tio elever som under lektionen inte säger något 

i den offentliga kommunikationen. De är utplacerade på alla ställen i klassrummet men av de tio 

sitter tre av dem vid fönstret och två i bänkraden längst bak. 

Fyra tjejer sitter direkt bredvid fönstret och av dem verkar två vara särskilt störda av vad som 

händer utanför. En av tjejerna tittar ut med jämna mellanrum och verkar ofta befinna sig i en annan 

värld än klassrummet. När någon bil i närheten rivstartar vänder sig alla fyra tjejer direkt ut och 

tittar efter detta.  

En grupp på fyra tjejer längst bak tenderar att tramsa lite. De pratar med varandra på ett störande 

vis emellanåt och de är inte särskilt aktiva vid klassrumsinteraktionen.  

Det sitter en kille längst bak, han sitter ensam och stör inte men han är heller inte aktiv vid den 

offentliga kommunikationen, med undantag från en gång då läraren ber honom svara trots att han 

inte räcker upp handen.  

 

Av dessa observationer är det tydligt att det finns svårigheter i att utläsa elevernas delaktighet. 

Exempelvis den kille som sitter längst bak i klassrummet och är förhållandevis tyst under 

lektionen, räcker aldrig upp handen för att svara på frågor och har inga privata och spontana 

samtal med andra elever. Till synes verkar han vara delaktig, han har fokus på läraren, läser i 

boken när hon ber om det osv., men han svarar aldrig på frågor, förutom när hon uttryckligen 

bad honom och då gav han läraren ett korrekt svar. Det kan tolkas som att han vet och kan, 

men medvetet agerar passivt under lektionen. Det kan också vara så att han verkar delaktig 

men sitter egentligen och funderar på andra saker. Tydligare är det då att tolka de två tjejerna 

som sitter vid fönstret och som har flera privata samtal som uppenbarligen inte rör 

undervisningen. Deras delaktighet varierar under lektionen, i början av lektionen är en av dem 

aktiv och räcker flera gånger upp handen för att svara, men ju längre lektionen går desto 

oftare tenderar de att fokusera på varandra istället för läraren. Mina fältanteckningar under 

observationen ger mig en uppfattning om vad som hände i klassrummet i kronologisk ordning 

och bland de sista anteckningar jag gjorde så skrev jag bl.a. ner att ”en elev pillar på någon 

finne med hjälp av mobilspegel”. Detta var en av de två tjejerna och ett sådant beteende tolkar 

jag som en signal på att hon har fokus och intresse på något annat än undervisningen och 

läraren. Likaså denna anteckning:  

 

Någon sitter och sms:ar under bänken (ser det ut som) samt, en tjej som sitter ensam vid fönstret 

verkar vara i en annan värld, hon ritar lite i sitt anteckningsblock och tittar ut genom fönstret, samt 

äter godis och dricker dricka som hon köpte under den korta rasten.  
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Alla dessa tre anteckningar är bland de sista, alltså sker de relativt sent under lektionen och 

överlag är det tydligt att läraren tappade många av elevernas intresse ju längre lektionen 

fortskred. 

 

2.5.3 INTERVJU 

Vid gruppintervjun efter lektion 2 passade jag på att fråga om elevernas aktivitet eftersom jag 

tydligt kunde se skillnad hos många elever och särskilt det faktum att alla elever bidrog med 

något till den offentliga kommunikationen. 

 

I: Mmm, för jag noterade ju det att det inte var någon elev alls som inte sa någonting under någon 

grupp och under förra lektionen var det nästan tio elever som aldrig sa något, vad tror ni det beror 

på? Är det det här med att man måste redovisa att man har läst inför läraren, eller är det så att man 

känner att det är mer okey att prata? 

Elev 5: Ja, han får ju in alla på ett sätt som … 

I: Ja… 

Elev 5: de känner att det ska göra det. 

Elev 4: Ja precis, jag tror att alla känner att de har någonting att säga. 

Elev 1: När man har vanlig lektion så liksom, så jag menar om man inte känner att man inte har 

något speciellt, om man inte behöver fråga något så pratar man inte. 

Elev 4: Nä. 

Elev 1: Det är ju bara om det är något man undrar över så, om man har prov eller så, det här måste 

jag veta. Annars sitter man bara tyst och antecknar eller ja… 

 

Eleverna uttrycker här en slags konsensus i två saker, dels att det beror på lärarens metod att 

fördela ordet och förmåga att få med alla elever, men även att det finns ett intresse hos 

eleverna att uttrycka sina åsikter och kommentarer. Till skillnad från en ”vanlig lektion” då 

man bara frågar eller pratar om det är något särskilt man undrar över. 
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3. Analys 
 
 
Det finns många men eller och i min undersökning, vilket enkelt kan förklaras med 

undersökningens omfattning och begränsning. Visst skulle det vara fruktbart att följa klassen 

närmare under en längre tid för att se alla individuella skillnader och beteendemönster och 

dess förändring. Visst kan det faktum att klassen hade olika lärare vid lektionerna ha 

betydelse för deras beteende. Visst kan det vara så att min egen närvaro och flitigt 

antecknande hade viss inverkan på elevernas beteende. Visst kan det vara så att andra unika 

förhållande kan ha varit avgörande för att en elev ska agera på ett visst sätt, oavsett 

undervisningsmetod. Hursomhelst, jag har observerat tendenser hos eleverna som faktiskt 

infann sig och som var påtagliga. Huruvida det är generellt eller en slump får framtida 

forskning utröna. I detta kapitel är syftet att föra en analyserande diskussion över dessa 

tendenser som jag noterade vid undersökningen och huruvida de är av betydelse för 

besvarandet av tesen. 

 

Syftet med undersökningen var att försöka besvara frågan : 
 

• Vilka effekter kan icke-traditionell undervisning exempelvis case-metoden ha på 

klassiska klassrumsstrukturer? 

 

Jag gjorde det med utgångspunkten att det faktiskt skulle få effekter på elevernas beteende när 

man kastar om i undervisningen, alltså jag utgick från att det var så, återstod bara att se vilka 

effekter dessa var. Det hade varit intressant om jag gjorde upptäckten att inga nya strukturer 

eller elevmönster uppdagades, då hade min tes motbevisats och även det hade varit spännande. 

Nu visade det sig dock att en icke-traditionell undervisning fick effekter på 

klassrumsstrukturerna i den klass jag observerade.  

 

Jag ska fokusera på de tydligaste effekterna som jag observerade och de som jag upplever är 

mest väsentliga att poängtera.  

 

• Alla elever, utan undantag, deltog någon gång i den offentliga kommunikationen vid 

case-lektionen. 
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Diskussionen vid case-lektionen handlade om manligt respektive kvinnligt och jämställdhet 

på mansdominerade yrken bl.a. om detta samtalsområde hade någon särskild inverkan på 

elevernas aktivitet vet jag inte. Men faktum är att av de tio tjejer som inte sa något under 

lektion 1 så sa alla någonting i den offentliga kommunikationen lektion 2. Det kan också ha 

betydelse att k1, k2 och f1 inte var lika aktiva då som lektionen innan. De var aktiva även 

lektion 2 men inte alls lika dominerande som vid förra lektionen. Om det berodde på att de 

hade delats upp i två grupper (varvid k2 skildes åt från de andra två) eller om de andra 

elevernas aktivitet var orsaken kan jag heller inte analysera mer än att konstatera att skedde. 

Det kan även ha betydelse att lektion 1 till stor del handlade om att svara på frågor med givna 

svar, dvs. repetera fakta som eleverna lärt sig, medan lektion 2 handlade om att resonera kring 

ett komplext problem där inga givna svar finns. Det finns två aspekter i detta, dels öppnar det 

möjligheten för ”opålästa” elever att svara, dvs. de elever som vanligtvis inte brukar delta i 

den offentliga kommunikationen om det handlar om områden som eleverna förväntas 

ha ”pluggat in”. Dels kan ett sådant samtal försvåra för de elever som är vana att reproducera 

fakta och svar som de vet att läraren vill ha. Jag upplevde dock inte att de tre eleverna som 

utgjorde styrgruppen lektion 1 var elever som hade problem att resonera kring och föra ett 

samtal i ett område som inte hade givna svar. Däremot framgick att flera av de andra eleverna 

kände sig tryggare i att svara på frågor som de kunde motivera med egna åsikter och 

erfarenheter snarare än till fakta, dvs. det fanns egentligen inget fel.  

 

• Lektion 1 förstärker de redan studiemotiverade elevernas kunskaper och behov, medan 

case-lektionen togs tillvara av större antal elever. 

Vid intervjun framgick att det vid traditionell undervisning, när läraren leder lektionen, är 

vanligt att man som elev blir lite bekväm och passiv. Elev 1 sa vid intervjun närmare bestämt 

att:  

 

När man har vanlig lektion så liksom, så jag menar om man inte känner att man inte har något 

speciellt, om man inte behöver fråga något så pratar man inte. Det är ju bara om det är något man 

undrar över så, om man har prov eller så, det här måste jag veta. Annars sitter man bara tyst och 

antecknar eller ja… 

 

Under lektion 1 handlade det i stort om att svara på direkta frågor som läraren ställde, ämnet 

var sjukvårdskunskap och eleverna hade nyligen skrivit prov i detta ämne och lektionen var 
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till för att repetera och gå igenom delar av provet. Om man ska hänvisa till elevens 

resonemang ovan angående ”vanlig lektion”, så verkar det som att många elever inte tog 

tillfället i akt att utnyttja lektionen som ett tillfälle att fördjupa sina kunskaper eller fråga om 

något särskilt. Provet var redan gjort och nya kunskaper som lektionen eventuellt kunde ge 

var ”bara” till för en själv, dvs. det skulle inte redovisas. Således kunde jag tydligt se mönster 

hos många elever som var passiva och oengagerade under lektionen, de antecknade bara 

sporadiskt och en del verkade mer intresserade av vad som hände utanför fönstret eller att 

prata med sin bänkkamrat. Lektion 2 fanns ett helt annat fokus hos eleverna, det framgick 

även under intervjun då eleverna uttrycker att det är kul, det är intressant att höra vad 

klasskamraterna tycker och de håller med om att de känner sig mer taggade och alerta en 

sådan lektion. 

 

Elev 2: Man behöver ju vara med, man behöver ju liksom lyssna på diskussionen för att förstå vad 

diskuterar vi. 

I: Men, är ni lite mer taggade en sådan här lektion, är ni liksom med hela tiden mer.  

Elev 2: Jag känner det i alla fall. 

Elev 1: Ja 

Elev 5: Ja. 

Elev 4: Det är ju en roligare lektion.  

I: Ja, av intresse alltså, man vill veta vad de andra säger och så? 

Elev 3: Ja.  

 

Särskilt en elev gestaltade detta tydligt. Lektion 1 refererade jag till henne 

som ”fönstereleven”. Hon satt ensam närmast ett fönster och tillhörde de tio elever som inte 

sa något under hela lektionen. Jag noterade bl.a. detta om henne 

En av tjejerna tittar ut med jämna mellanrum och verkar ofta befinna sig i en annan värld än 

klassrummet. 

En elev vid fönstret har köpt dricka och godis under rasten och sitter och tuggar och dricker och 

tittar ut genom fönstret, väldigt frånvarande lektionen.  

Tjejen som sitter ensam vid fönstret /…/ ritar lite i sitt anteckningsblock och tittar ut genom 

fönstret. 

 



 42 

Dessutom antecknade jag vid tre tillfällen att hon tittade ut genom fönstret när man hörde en 

bil rivstarta på skolparkeringen. Nästa lektion dock, lektion 2 var hon en av de mest aktiva 

eleverna i sin grupp och presenterade ofta längre resonemang. Hon sa dock inget förrän 

läraren bjöd in henne i diskussionen, dvs. ställde en fråga direkt till henne, utan att hon räckte 

upp handen. Jag noterade följande:  

 

Tjejen som läraren bjöd in, uttalar sig vid flera tillfällen under kommande resonemang. Detta är för 

övrigt tjejen som satt vid fönstret 8/5 och verkar frånvarande och passiv. Hon pratar mycket denna 

lektion och visar på stort engagemang och verkar ha många åsikter. 

 

Det verkar för mig som observatör att hon inte utnyttjade lektion 1, hon antecknade inte 

regelbundet, hon läste inte alltid i boken när läraren bad eleverna om detta och hon 

passade inte på att ställa frågor eller svara på frågor. Nästa lektionstillfälle så besvarade 

hon frågor från läraren, hon invände mot andra elevers svar och hon visade även när hon 

höll med andra elever. K1 var den allra mest aktiva eleven under lektion 1, han 

berättade om sina erfarenheter, svarade på frågor, ställde frågor och på andra sätt såg till 

att lektionen gav honom nya eller förbättrade kunskaper. Likaså tog han tillvara på 

lektion 2. Skillnaden häri ligger att man troligtvis kan benämna honom som mycket 

studiemotiverad medan den tjej som jag refererade till ovan förmodligen hör till de 

mindre studiemotiverade eleverna, men båda två hade stor behållning av lektion 2, till 

skillnad från den förra lektionen. Således vågar jag notera (med förutsättning att mina 

observationer angående elevens motivation stämmer överens med verkligheten) att en 

icke-studiemotiverad elev lättare bryter sin passiva och oengagerande klassrumsroll när 

undervisningsmetoden frångår den traditionella metoden. Om detta skriver även Yngve 

Hansson (2004) om i sin bok om simuleringsövningar, jag refererade till boken i kapitlet 

1.5.1 där jag skrev följande ” Hansson skriver att simuleringar är särskilt bra för elever 

som inte är motiverade för skolarbetet, då de ofta kan uppleva att de engagerar sig i 

simuleringen på lika villkor med andra, mer studiemotiverade elever” (s 14).  

 

• Jag noterade inga spontana och privata samtal lektion 2 till skillnad från lektion 1 då 

jag vid flertal tillfällen noterade störande samtal mellan eleverna som bröt mot 

klassrumsnormerna. 
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Inte under något tillfälle lektion 2 noterade jag samtal under lektionen mellan två eller fler 

elever som verkade handla om något annat än ämnet. Vid lektion 1 satt det två tjejer 

tillsammans vid fönstret som genom hela lektionen pratade med varandra på ett störande sätt 

om saker som inte verkade ha med undervisningen att göra. Dessa två tjejer var i samma 

grupp vid seminariet lektion 2 men inte under någon gång den lektionen pratade de med 

varandra.  

 

I intervjun framgick att eleverna uppriktigt var intresserade av vad som sades i klassrummet, 

vad de andra eleverna tyckte om ämnet osv. Det kan vara en av orsaken till bristen på samtal 

mellan eleverna, men det kan också ha betydelse av hur eleverna var placerade, på 

möbleringen i klassrummet. På case-seminariet såg alla elever varandra och läraren såg alla 

elever, det var dessutom bara halvklass, en möblering som försvårar för två, eller fler elever 

att samtala privat.  

 

Om läraren bryter den traditionella undervisningen med en icke-traditionell metod så kommer 

nya klassrumsstrukturer och elevmönster att bildas. Så löd tesen som jag utgick från i min 

undersökning. Jag vill nog påstå att undersökningen faktiskt bekräftat detta. Dock kvarstår 

mycket innan man kan dra generella slutsatser, jag har trots allt bara två observationer att luta 

mig mot och en gruppintervju. Vad jag dock känner mig säker på att kunna skriva är att tesen 

inte kan dementeras. Jag har observerat att klassrumsstrukturer som gjorde sig gällande vid 

traditionell undervisning förändrades vid icke-traditionell samt att vissa elever förändrade sitt 

beteende och handlingsmönster, en del inte särskilt mycket alls, men en del ganska betydligt.  

 

3.1 Metoddiskussion 

Jag tycker att observationerna och intervjuerna har fungerat som jag förväntat mig. Syftet var 

att försöka utröna hur och ifall olika undervisningsformer får effekter på klassrumstrukturer 

och då måste jag få ett grepp om dessa klassrumsstrukturer. För att göra en optimal 

undersökning skulle jag kanske ha observerat flera lektioner som den här klassen hade, men 

begränsningar var ett måste. Jag valde således två helt olika lektioner för att förstärka 

skillnaderna, jag ville se ytterligheter. Det är naturligtvis svårt att som ensam observatör hinna 

se och reflektera över alla sociala processer som sker i ett klassrum. Jag tycker ändock att 

förutsättningarna för min del var relativt goda. Jag hann anteckna vad jag såg och kände inte 

efter observationen att jag bara fått med vissa bitar eller att jag missat något väsentligt. Jag 
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hade god uppsikt över alla elever och kunde anteckna något kort om allas beteende. 

Observationsschemat och intervjuguiden hade jag arbetat fram efter reflektioner av 

litteraturstudiet. Jag visste ungefär vilka beteenden och mönster som jag kunde förväntas 

observera och visste således även vad jag skulle fokusera på. T.ex. så tittade jag särskilt efter 

privata och spontana samtal mellan eleverna, eftersom jag hade läst om detta i Granström & 

Einarssons(1996) bok.  

 

Jag har använt mig av kvalititativa metoder i min undersökning och om detta skriver Steinar 

Kvale (2007) om i sin bok. Han tar bl.a. upp dilemmat med legitimitet i kvalitativ forskning 

och det kravet på vetenskap att ”forskare intresserar sig inte, och kan inte intressera sig, för 

det enskilda fallet. De söker lagar, systematiska relationer, förklaringar av fenomen. oCh 

deras resultat är alltid statiska” (s 67). Kvale försvarar här den kvalitiativa forskningen med 

resonemang kring samhällsvetenskapens språkligt uppbyggda sociala värld, till skillnad från 

en matematiskt uppbyggd värld och menar att det måste finnas utrymme för kvalitativ 

forskning för att kunna upptäcka sociala fenomen. Som en av styrkorna i kvalitativa 

undersökningar, såsom intervju, nämner Kvale subjektiviteten. Forskning bör sträva efter 

objektiva resultat, men en intervju eller observation blir sällan helt objektiv, styrkan i detta 

menar Kvale är att ”det kan fånga en mängd olika personers uppfattningar och ett ämne och 

ge en bild av en mångsidig och kontroversiell mänsklig värld” (s 14). Syftet kan alltså inte 

vara att ”objektifiera” en subjektiv värld. Det ligger istället en styrka i att låta forskaren och 

deltagarna i undersökningen visa sin bild av världen.  

 

3.2 Slutsats 
Som jag nämnt tidigare i detta kapitel tycker jag att min undersökning stärker min tes. Jag 

observerade anmärkningsvärda skillnader hos eleverna, oavsett varför så är det intressant att 

de infann sig. Det intressanta fortsättningsvis är att fördjupa sig i de olika teman. Jag 

upptäckte t.ex. inga särskilda mönster kopplade till genus, men många andra studier i 

klassrumsforskning visar på skillnader mellan killar och tjejers beteenden. Interaktionen 

mellan eleverna som sker utanför den offentliga kommunikationen utgjorde en del av 

undersökningen som jag själv tycker var mest spännande. De privata och spontana samtalen 

lektion 1 som försvann helt lektion 2 skulle vara intressant att fördjupa sig i. Att koppla detta 

till elevernas engagemang och aktivitet tror jag skulle vara en bra utgångspunkt. 
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Att använda sig av kvalitativa metoder och utgå från en tes som är subjektivt kopplad till mig 

och mina erfarenheter öppnar för tolkningar och ifrågasättande av min undersökning. Det 

faktumet ser jag dock först och främst som en stryka, ett socialt fenomen är komplext och jag 

tycker att man bör tolka och reflektera över det från olika perspektiv.  
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