
Högskolan i Halmstad 
Sektionen för lärarutbildning 
Lärarprogrammet 180 – 220p 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Det explicita och implicita i undervisningen 
- en studie i två gymnasieklasser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete lärarprogrammet 
Slutseminarium: 30 maj, 2007 
Författare: Josefine Morteus, Saime Haxha 
Handledare: Ingrid Nilsson, Mattias Nilsson 
Medexaminatorer: Jan-Olof Johansson, Pernilla Nilsson 
Examinator: Anders Persson 



Abstrakt 
 
Den hermeneutiska metoden är tillvägagångssättet i denna studie. Syftet är att upptäcka drag 
av den dolda läroplanen och om den medför både negativa och positiva konsekvenser. 
Resultaten visar att de negativa konsekvenserna kan vara att den dolda läroplanen kan 
motarbeta den öppna Lpf94 och det positiva är att den dolda läroplanen kan skapa ett gott 
klassrumsklimat. Att ge tydliga instruktioner om hur eleverna ska arbeta, i grupp eller enskilt, 
är viktigt eftersom det kan ha betydelse för vilken social träning eleverna får. Genom att utgå 
från elevernas erfarenheter och låta dessa ligga till grund för undervisningen visar man som 
lärare en lyhördhet för elevers åsikter. Att det råder jämlikhet i de undersökta klassrummen i 
denna studie är en tolkning som grundas på att ingen av lärarna tenderar att inta en auktoritär 
roll. Detta kan dock ibland betyda att lärarna förespråkar något men själv handlar efter 
motsatsen till det. Den dubbla dolda läroplanen behandlar elever olika, beroende av kön. 
Resultatet kan bli att elever får en förvrängd bild av genusfrågan och på så sätt kan skolan 
förstärka stereotypa föreställningar. Som lärare kan man undvika de negativa konsekvenserna 
av den dolda läroplanen genom kritisk reflektion över sin undervisning.  
 
 
 
 
 
Nyckelord: den dolda läroplanen, den dubbla dolda läroplanen, värdepedagogik, moralisk 
instruktion, läroplansteori.  
 
 



Förord 
 
I detta examensarbete har vi tillsammans läst teorin och skapat en gemensam teoretisk grund 
för att senare enskilt gå ut och genomföra observationerna. Även resultatdelen har vi arbetat 
enskilt, eftersom vi ansåg att vi hade en bättre bild av de enskilda klasserna som vi hade 
observerat. Dock diskuterade vi först metodvalet och gjorde metodkritiska överväganden, 
innan vi bestämde oss för den hermeneutiska metoden. Diskussionen har utarbetats 
gemensamt samt avsnittet där vi drar slutsatser. Eftersom vi är två enskilda individer som har 
skrivit detta arbete tillsammans präglar detta förmodligen arbetet. Vår tanke och förhoppning 
har varit att vi på så sätt kompletterar arbetet på ett bra sätt.  
 
Avslutningsvis vill vi rikta vår tacksamhet till våra handledare, Ingrid och Mattias, och 
vår ”bikupa” Annika, Ulrika och Stefan, vilka alla har hjälpt oss se det där som vi själva 
missade.   
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1 Inledning 
Under utbildningens gång har vi haft tillfälle att se och höra om något som kallas för en dold 
läroplan. Hur dold den egentligen är kan diskuteras, och de som förhåller sig till tanken att det 
inte finns något sådant menar att så fort man har lyft fram det dolda är det inte längre dolt. 
Anders Persson (1996) är en av dem som säger att den dolda läroplanen blir synlig i samma 
ögonblick som man lägger märke till den och han frågar sig då: vem är det som inte ser den 
dolda läroplanen? Han menar att för att den ska kallas dold krävs det att det finns en öppen 
som alla är medvetna om. Frågan är, säger han, om verkligen så är fallet. Einarsson och 
Hultman (1984) svarar på den frågan och säger att den dolda läroplanen är dold för att den 
inte stämmer överens med den politiskt beslutade, d.v.s. den ”öppna” Lpf94. Portelli (1993) 
ser det ur elevernas perspektiv och säger då att den kallas den dolda läroplanen för elever lär 
sig ofta något som de inte är medvetna om. Det är detta som är det dolda i situationen. 
Persson (1996) anser därför att ett annat begrepp skulle passa bättre in i sammanhanget, 
nämligen tyst läroplan. Sammanfattningsvis skulle det kunna påstås att skillnaden mellan den 
dolda läroplanen och den tysta läroplanen är att den förstnämnda inte är synlig för alla: lärare, 
elever etc. Den tysta kunskapen, å andra sidan, kan vara synlig, även om den inte omtalas 
explicit. 
 
Enligt Dekle (2004) är den dolda läroplanen inte ett passivt eller stillastående fenomen. 
Historiskt sett har den dolda inte alltid varit dold, men har blivit det. Det är en aktiv och 
förändringsbar företeelse, vilket kan ses som att den alltid kommer att finnas, men i olika 
former, allt beroende på hur den öppna läroplanen utvecklas. Det tål att tänkas på att det 
förmodligen alltid kommer finns något som är dolt i bakgrunden av det som är synligt och 
uttalat.   
 
Det är viktigt att lyfta fram att forskningen kring den dolda läroplanen framträdde för första 
gången i Sverige redan i slutet av 1970 – talet och i början av 1980 – talet, medan Lpf94 
sattes i verk nästan 15 år senare. Huruvida det har någon betydelse att vi hänvisar till en teori 
som är äldre än läroplanen vi refererar till är svårt att säga, även om vi själva anser att det inte 
är viktigt eftersom den dolda läroplanens karaktäristiska drag är dolda i förhållande till Lpf94. 
Då ett flertal forskare, bl.a. Persson (1996), Colnerud (1999), Thornberg (2004), Effrat & 
Schimmel (2003) fortfarande hänvisar till Broadys (1981) artikel om den dolda läroplanen, 
anser vi att det är möjligt även för oss att göra detsamma. 
 
I Lpf94, under Skolans uppdrag står det att: ”Eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga 
att ta initiativ och ansvar och att arbeta och lösa problem både självständigt och tillsammans 
med andra” (Lärarens handbok, 2001, s. 39). I detta kan man utläsa att man som lärare ska 
uppmuntra eleverna att samarbeta. Ett av många av den dolda läroplanens kännetecken är just 
att enskilt arbete är vad som uppmuntras, för att det är enklare att se vad den enskilde eleven 
har lärt sig, d.v.s. kunskapen blir på så vis mätbar. Detta kan ske genom att läraren inte ger 
konkreta instruktioner om att man ska samarbeta vilket kan resultera i att elever arbetar 
enskilt, säger Broady (1981). Därför bör man kanske istället uppmuntra en omväxling av båda 
arbetssätten. Det ena arbetssättet utesluter inte det andra och det menas inte heller att det är av 
godo att elever endast samarbetar.  
 
Lpf94 säger att: ”läraren skall utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande” (Lärarens handbok, 2001, s. 45). Vidare står det att läraren ska: ”i 
undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter av arbets- och samhällsliv som eleverna 
har eller skaffar sig under utbildningens gång” (Lärarens handbok, 2001, s. 12). Lpf94 säger 
också att: ”Eleverna skall få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina 
kunskaper” (Lärarens handbok, 2001, s. 40). Enligt Broady (1981) sker det motsatta i verklig-



 7

hetens klassrum, nämligen att elevernas erfarenheter nedprioriteras av läraren och det som 
läraren själv anser är viktigt att diskutera är vad som utgör normen. Siegel (1988 i Portelli, 
1993) säger att elever ska ha rätt att ifrågasätta, utmana och kräva skäl för varför de blir 
undervisade i ett visst ämne, om ett visst tema/moment. Genom att man som lärare är ärlig 
och redogör för intentionerna med undervisningen visar man respekt för sina elever.   
 
Stinson (2005) säger att den dolda läroplanen finns i dansutbildning såväl som i skolan och på 
liknande sätt förstärks även här den stereotypa bilden av genuskonstruktionen som finns i 
samhällskulturen. Hon hänvisar till forskning som säger att reflektion och medvetenhet om 
den dolda läroplanens inverkan i denna fråga kan vara ett steg närmare att avskaffa denna 
konsekvens av den dolda läroplanen. Einarsson och Hultman (1984) har bedrivit forskning 
kring hur genusperspektivet framträder i skolans värld. Deras resultat visade att det finns en 
skillnad i hur flickor och pojkar bemöts i skolan och det visar sig bland annat i att pojkar får 
mer utrymme att föra sin talan i undervisningen. I Lpf94 står det att skolan har ett ansvar att 
förmedla jämställdhet mellan könen och ingen i skolan ska utsättas för diskriminering p.g.a. 
kön. Vidare uttrycker Lpf94 att: ”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns 
lika rätt och möjligheter.” (Lärarens handbok, 2001, s. 38). 
 
Birgersson Berger & Watanbe (2005) har i sin undersökning visat att den dolda läroplanen i 
hög grad finns i deras intervjudeltagares undervisning. Författarna säger att trots att inter-
vjuerna inte var många och inte heller djupa kan man onekligen se drag av den dolda 
läroplanen. En av de deltagande, den yngsta kvinnan av två, är den som författarna påstår är 
svår att hitta tecken på dolda läroplanen hos. Författarna kan inte säkert fastställa varför det är 
så, men de menar att det kan bero på att hon är en ganska nybliven lärare. De hävdar att det 
kan vara så att hon är mer medveten om den dolda läroplanen, eftersom hon nyligen har läst 
om detta i lärarutbildningen, jämfört med de andra som har arbetat längre och vars kunskaper 
om ämnet kanske inte är lika nya.  
 
Lärare har det moraliska ansvaret att se till så att inga oönskade och oavsiktliga konsekvenser 
sker, och man kan styra detta till en viss mängd, menar Portelli (1993). Genom kritiskt 
reflekterande av sin undervisning åstadkommer man syftet, vilket bl.a. ska resultera i att 
läraren ska planera sin undervisning med detta i åtanke och försöka undvika den dolda 
läroplanens negativa inverkan (Portelli, 1993). Även politiskt är man medveten om behovet 
av detta inom lärarutbildningen. I en proposition (Prop. 1999/2000:135) utfärdad av 
regeringen vill man att riksdagen ska anta förslaget om en lagändring som innebär en förnyad 
lärarutbildning. I propositionen sägs det att samhället förändras och detta ställer andra krav på 
kunskap. Man vill därför bl.a. utöka det allmänna utbildningsområdet i syfte att alla lärare, 
även lärare i gymnasiet ska få ökad medvetenhet om dessa förändringar, däribland även att det 
finns dolda kunskaper som förmedlas i undervisningen.  
 
Bra pedagogik innebär att man har en moralisk plikt att vara uppmärksam då det gäller den 
dolda läroplanens negativa konsekvenser, även om den inte består av enbart sådana. Om och 
i.s.f. när elever och lärare blir medvetna om detta kan de lättare identifiera de mest negativa 
effekterna av den dolda läroplanen. Därifrån kan man sedan arbeta för att komma ifrån detta, 
säger Giroux. (1988 i Portelli, 1993).  

1.1 Problemformulering  
Den dolda läroplanen är en av de viktigaste läroplanerna men det är också en av dem som får 
minst uppmärksamhet. Detta begrepp innebär att man räknar in den sortens kunskap som 
eleven tar till sig trots att den inte är planerad (Horn, 2003). Här menas alltså inte sådant som 
är inplanerat och integrerat i undervisningen genom värdegrunden i läroplanerna, utan man 
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kan påstå att det är sådant som strider mot det inplanerade och integrerade, och sådant som 
går utöver det som finns i läroplanerna och som är positivt, som utpekas som det dolda.  
 
Den dolda läroplanen är och har länge varit omdiskuterad. I den debatten finns en fråga som 
ständigt återkommer och som identifieras som problemet vilken lyder: hur ska man göra den 
mindre dold? Vår problemformulering bygger på att den dolda läroplanen fortfarande är dold 
för många. Broady (1981) säger att problemet i sig inte ligger i den dolda läroplanen, eftersom 
den inte alltid är av ondo. Han utpekar problemet i det faktum att lärare inte tycks vara 
medvetna om att de lär ut annat än det de tror, annat än ämneskunskaper. Att lärare kritiskt 
reflekterar över sin undervisning kan innebära att de enklare kan urskilja den dolda 
läroplanens drag i sin undervisning. Därefter kan detta kanske bidra till att det blir mer synligt 
och att man därifrån kan arbeta med att avskaffa de negativa effekterna av den. Med 
vetskapen om den dolda läroplanens existens i ens klassrum och hur den yttrar sig kan man 
med detta i åtanke planera undervisningen vilket för en ett steg närmare målet, menar Martin 
(1976). Våra förhoppningar är att vår uppsats ska bidra till att fler lärare reflekterar över sin 
egen undervisning för att kunna urskilja konsekvenserna av den dolda läroplanen.  

1.2 Syfte 
I första hand vill vi se om det finns drag av den dolda läroplanen i dagens klassrum. Som 
blivande lärare tycker vi att det är viktigt att känna till detta för att kunna undvika dess 
negativa effekters förekomst i undervisningen. Genom att göra oss medvetna om till vilken 
grad och i vilken form som dessa oönskade konsekvenser kan yttra sig ökar vi möjligheten för 
att undvika det i undervisningen. Den dolda läroplanen kanske inte är dold på samma sätt för 
alla. Man kan ha olika uppfattningar av vad som kan ses som dolt eller icke – dolt och 
förmodligen kan man inte kategorisera allt som inte står i läroplanen som dolt.  
 
Som tidigare nämnts finns det en ”öppen” läroplan, Lpf94, vilken alla som är verksamma 
inom skolan ska följa och att det finns en dold läroplan utöver den, tror vi, kan innebära att 
det finns en risk att den motarbetar Lpf94. Forskning som diskuteras i detta arbete påvisar att 
den dolda läroplanen inte enbart behöver ha en negativ klang, men det krävs ändå att man 
observerar verkligheten för att kunna se hur den gestaltar sig och vad den har för effekt. Vi 
upplever att det är svårt att förhålla sig till ett synsätt på den dolda läroplanen, d.v.s. vi vet 
inte om vi kan göra det. Det negativa med den kan vara, som sagt, att den motarbetar den 
öppna och därmed även försvårar att man införlivar det som återfinns i Lpf94. De positiva 
konsekvenserna som diskuteras här tycks fungera som komplement till den öppna, t. ex. då 
det rör sig om att se till den enskilde elevens behov och skapa ett gott klassrumsklimat.  
 
Det generella syftet med uppsatsen är således att göra den dolda läroplanen ”mindre dold”. Vi 
hoppas kunna göra detta genom att bl.a. diskutera resultaten av vår undersökning och dra 
slutsatser utifrån detta. Att kunna visa att något utöver det som explicitgörs i Lpf94 yttrar sig i 
undervisningen anser vi är ett sätt att närma sig problemet att lyfta fram den dolda läroplanen 
i ljuset ännu mer. Vidare önskar vi kunna dra slutsatser som diskuterar både de negativa och 
positiva konsekvenserna av den. Med hjälp av olika perspektiv och begrepp som beskriver 
undervisningens dagliga verksamhet, hyser vi hopp om att kunna förbättra förutsättningarna 
för självreflektion. Naturligtvis är förhoppningen att även yrkesverksamma lärare har nytta av 
det som presenteras i detta examensarbete, eftersom den dolda läroplanen förmodligen finns, 
mer eller mindre, i alla skolor, alla klassrum och i varje lärares undervisning.  
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1.3 Frågeställningar  
Baserat på vår inledning, problemformulering och vårt syfte är våra frågor således:  

o Hur uppmuntrar undervisningen elevernas olika sätt att arbeta?  
o Vilken roll spelar elevernas erfarenheter i undervisningen?  
o Hur behandlar läraren elever av olika kön? 

1.4 Avgränsning 
Den dolda läroplanen innefattar många saker och det bör poängteras vilka av dessa som är 
särskilt intressanta i detta arbete. Forskare gör skillnad mellan ordet kön och genus, och i 
denna uppsats är genus ett mer korrekt begrepp att använda, vilket motiveras också under 
avsnittet 3.2. Likaså finns det en skillnad mellan begreppen jämlikhet och jämställdhet, något 
som också diskuteras. 

1.4.1 Avgränsning av den dolda läroplanen 
Teorin om en dold läroplan innefattar många olika saker, allt från att eleverna får träna 
tålamodet till att det finns en dubbel dold läroplan. För oss är våra frågeställningar de mest 
intressanta aspekterna i diskussionen om en dold läroplan och vi anser också att det är de som 
lyfter fram det viktigaste med den. Vi berör aspekterna av lärarstyrd undervisning där 
elevernas erfarenheter sällan får utrymme i undervisningen. Vidare anser vi att det är 
intressant att se om undervisningen uppmuntrar eleverna att arbeta enskilt istället för två och 
två eller i grupp (Broady, 1981). I skolans värld finns det en s.k. dubbel dold läroplan 
(Einarsson & Hutlman, 1984), och denna tar form på så vis att den skapar en skillnad bl.a. 
mellan kön, klasser, etnicitet, funktionshinder etc. I detta arbete fokuseras dock bara 
könsfrågan.  

1.4.2 Genus och kön 
Vi har valt att göra en definition av begreppen genus och kön eftersom det är två begrepp som 
återkommer i texten i detta arbete. Genom att göra så hyser vi förhoppningar om att, dels valet 
av begrepp och dels användningen av begreppet blir lättförståeligt för våra läsare.  
 
Inom forskning används kön som en analyserande kategori då det ses som en 
samhällsgrundläggande struktur (Forsberg, 1998). Forsberg (2002) belyser frågan om det 
finns någon skillnad mellan begreppen kön och genus. Hon lyfter fram argument som att 
genus både är en social och en biologisk konstruktion och därmed inkluderar begreppet kön. 
Dock gör hon en definition av de båda begreppen genom att ge ordet kön betydelsen biologisk 
identitet och gör genus till ett socialt konstruerat begrepp. Detta är en vanlig definition av de 
båda begreppen och L. Katherine Käller (1990) skriver att begreppet kön, i betydelse av det 
biologiska könet, skiljs från genus som då står för det sociala könet. Harding (1986 i Käller 
1990, s. 31) menar att: “gender is an asymmetrical category of human thought, social 
organization, and individual identity and behaviour.” Vidare skriver Scott (1986 i Käller 
1990) att genus är, av sociala förhållanden, ett skapat element som är baserade på skillnader 
mellan könen: manligt och kvinnligt. 
 
Vi har valt att använda oss av begreppet genus som den sociala, kulturella och biologiska 
identitetsdelen och ordet kön då det förknippas, uteslutande, med betydelse av det biologiska 
könet.  

1.4.3 Jämlikhet och jämställdhet 
Det finns en skillnad mellan de olika begreppen jämlikhet och jämställdhet. Jämlikhet innebär 
att det ska vara rättvisa förhållanden för alla människor, oavsett kön, etnicitet, läggning, 
religion o.s.v. Jämställdhet betyder dock att det ska vara lika villkor för män och kvinnor. 
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Oavsett kön ska alla ha lika stor möjlighet till jobb, pappaledigt/mammaledigt och att delta i 
politiska, demokratiska sammanhang (Forsberg, 1998). Vidare skriver Forsberg att 
jämställdhet kräver att kön som ett biologiskt betingat begrepp inte ska vara en avgörande 
faktor som skiljer de både könen åt. Vid t. ex. en jobbansökan ska inte könen spela roll utan 
det är utbildningar och erfarenheter och andra relevanta saker som ska vara avgörande.  
 
Som det också framgår i inledningen, står det i Lpf94 att det ska vara jämställdhet mellan män 
och kvinnor, och skolan ska aktivt påverka eleverna till att behandla varandra lika oavsett kön.  
Vidare står det att undervisningen ska vara upplagd på det vis att den speglar perspektiv från 
både kvinnligt och manligt. Även paragraf 2 i Skollagen säger att den som arbetar inom 
skolan ska gynna jämställdhet (Lärarens handbok, 2001).   
 
Jämställdhet som pedagogisk fråga innebär, enligt Forsberg (1998), att skolan ska se efter det 
som pojkar respektive flickor behöver men samtidigt uppmuntra och stödja deras intressen 
oavsett om de bryter mot de traditionella könsmönstren eller inte. I Lpf94 (Lärarens handbok 
2001) anges detta som skolans ansvar.  
 
I huvudsak kommer vi att använda oss av begreppet jämställdhet då det är skillnaden mellan 
könen som är intressant för oss i detta arbete. Hade vi gjort en observationsstudie om 
olikheter mellan elever i samband med etnicitet eller religion så hade jämlikhet varit det 
lämpliga begreppet.  
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2 Forskningsbakgrund 
Läroplansforskare (Eklund, 2003; Kelly, 2004) hävdar att en läroplan har flera sidor och 
består inte bara av den som är politiskt beslutad. Det finns andra aspekter av den, vilka alla 
befinner sig på olika nivåer och tolkningar som görs av bl.a. skolledare och lärare. Dessa 
tolkningar resulterar i de olika nivåerna som läroplanen befinner sig i. En av de som Eklund 
(2003) talar om kallas för den upplevda. Enligt henne är det denna som brukar kännetecknas 
av dolda kunskaper som förmedlas, vilka inte återfinns i den av regeringen fastställda 
läroplanen. Detta beror oftast på den subjektiva tolkningen som läraren har gjort av den. Kelly 
(2004) kallar samma fenomen för den implementerande läroplanen och hävdar också att det är 
den som faktiskt finns i klassrummen och utövas av lärare. Lärare lär ut andra saker än det de 
tror, säger Broady (1981). Elever kategoriseras efter kön och behandlas således olika 
(Einarsson & Hultman, 1984). Dessutom menar Thornberg (2004) att lärare redogör för regler 
som de inte alltid handlar efter själva, vilket kan ge eleverna en tveksamhet hur man ska agera 
i vissa situationer. Forskningens olika utgivningsår är påfallande. Dock kan det påstås att de 
kompletterar varandra, från olika perioder, och därmed även visar att den dolda läroplanen är 
ett ämne som diskuteras på likadant sätt och är ett likadant problem under alla perioder.  

2.1 Den dolda läroplanens historia  
Broady (1981) ställer frågan hur dold den dolda läroplanen egentligen är och vem den är dold 
för. När begreppet den dolda läroplanen kom till Europa i slutet av 1970 – talet var det ingen 
nyhet, menar tysken Johannes Beck (Broady, 1981). Pedagoger och skolforskare hade vetat 
om detta i över hundra år, att elever lär sig andra saker än det som står i läroplanen. Beck 
(Broady, 1981) påstår att trots att man tidigare hade vetat om det, upplevde man den nya 
information som ett negativt fenomen och ville hitta ett ”botemedel” för den. Enligt Beck 
(Broady 1981) var den hemliga läroplanen, som han kallar den, inte alls hemlig. I flera 
generationer hade barn vetat om den  och erfarit det vi nu kallar den ”hemliga läroplanen”, 
och främst kanske arbetarklassbarn, i form av bl.a. kvarsittning samt andlig och kroppslig aga 
(Broady, 1981). Den dolda läroplanen har inte alltid varit dold, säger Broady (1981). Den 
kanske kan upplevas vara det nu, men för ca hundra år sen var den uttalad då man tog för 
givet att skolan skulle fostra, bl.a. genom att lära eleverna hur man håller sig ren, hyfs, 
gudsfruktan och respekt för auktoriteter. Detta var lärarens ansvar och det var allmänt känt.  
 
I pedagogiska skrifter från Kants tid, i slutet av 1800 – talet, kan man utläsa sådant som man 
numera kallar för den dolda läroplanen. Den disciplinerande rollen som skolan skulle spela på 
den tiden färgades av samtidens bild av vad som innebar bildning, bl.a. att människans ”råhet” 
och ”vildhet” skulle slipas. Detta var nödvändigt för att det ska vara möjligt att undervisa ett 
barn, menade Kant. Att ta hänsyn till elevernas individualitet, erfarenheter och behov ansåg 
man inte vara skolans uppgift, utan det föreföll istället på så vis att det var hemmet som skulle 
ansvara för det (Broady, 1981). 
 
Den progressivistiska pedagogiken, som introducerades i samband med Alva Myrdals 
(biträdande utbildningsminister 1969 – 1973) kampanj och kom att vara en del av den 
socialdemokratiska skolpolitiken, stod i motsats till hela denna tankegång om att elever ska 
underkasta sig sina auktoritära lärare. Numera stod eleven i centrum och undervisningen 
skulle därför ha sin utgångspunkt i elevens erfarenheter och behov. Därför menar Broady 
(1981) att i.o.m. progressivismen, blev den dolda läroplanen dold.  

2.2 Den dolda läroplanen 
I diskussionen om den dolda läroplanen tenderar man att tro att det var Donald Broady (1981) 
som myntade begreppet. I själva verket var det redan under 1960 – talets USA som det kom 
till, och Phillip Jackson (1990) är den forskare som upptäckte detta i samband med en studie 
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som han gjorde i några amerikanska klassrum. Jackson fann att det fanns en annan läroplan än 
den normativa som gällde vid sidan om: en dold. I sin undersökning lade Jackson (1990) bl.a. 
märke till hur mycket tid som lades ner på att träna elevers förmåga att vänta. Jacksons studie 
inspirerade andra forskare att följa samma spår och i senare delen av 1970 – talet 
introducerades begreppet även i Sverige i samband med en undersökning som Mette Bauer 
och Karin Borg hade gjort vilken presenterades i det allra första numret av tidningen KRUT 
(Broady, 1981). De hade gjort sin undersökning i några danska lågstadieklasser och det som 
forskarna kom fram till var att det fanns krav som klassrumssituationen ställde på eleverna. 
Dessa krav var: 

- Kravet att arbeta individuellt 
- Kravet att vara uppmärksam 
- Kravet att kunna vänta 
- Kravet att kontrollera sig motoriskt och verbalt 
- Kravet att underordna sig lärarens osynliga auktoritet 

Detta är vad som är känt som den dolda läroplanen. Samma begrepp kan användas då man 
talar om fostran i klassrummet (Broady, 1981). Visserligen är dessa ovannämnda punkter 
sådant som eleverna måste kunna även i ett demokratiskt samhälle, men kanske inte alla. 
Kanske kan man påstå att den sista punkten är särskilt exemplifierande för att vara den mest 
dolda, eftersom det inte återfinns i Lpf94 att eleven ska lära sig att inte ifrågasätta läraren.  
 
Lärare lär ut saker som de inte är medvetna om, säger Broady (1981). Utöver ämnet som 
läraren undervisar i fostrar denne eleven också. Detta menar han är en del av den dolda 
läroplanen, men han poängterar att denna dolda läroplan inte är endast negativ. Den kan vara 
bra på det sätt att den lär eleverna ”vanligt folkvett” (Broady, 1981, s. 117). Även Bottery 
(1990 i Thornberg, 2004) anser att den dolda läroplanen har vissa positiva egenskaper, t. ex. 
kan eleverna få ökad självkänsla då de löser en uppgift själva. Det negativa med den dolda 
läroplanen är just att den är dold och att lärare inte är medvetna om vad det är exakt som de 
lär ut. Många lärare tror att då de lär ut t. ex. grammatik lär de ut endast det, men Broady 
(1981) menar att det som faktiskt sker är att lärarna kategoriserar eleverna efter deras 
kunskaper.  Broady (1981) anser därför att det är viktigt att påpeka att det som eleverna lär sig 
är inte rent kunskapsstoff, utan även fostrande, socialiserande funktioner.  
 
En annan aspekt av den dolda läroplanen, eller kanske rentav en tolkning av den, är att 
eleverna ska känna att de är utbytbara (Broady, 1981). Läraren ställer frågor som kan besvaras 
av vilken elev som helst i klassen, vilket innebär att eleverna förväntas ta chansen och svara 
på frågan innan någon annan gör det. Detta menar Broady (1981) är ett sätt för läraren att 
kontrollera det stora antalet elever. Denna typ av inlärning är dold, inte bara för eleverna, utan 
även för läraren, trots att denne oftast använder sig av uttryck som ”Räck upp handen!” 
eller ”Ja, det var roligt att höra, men det hör inte riktigt till det som vi pratar om här nu.” 
Eleven ska alltså ha fått tillåtelse att tala och det som den säger ska vara relevant för ämnet 
(Broady 1981). Thornberg (2004) anger lärares hyschande som ytterligare ett exempel som 
förstärker idén om en dold läroplan. När läraren gör det riktar sig denne till alla vilket innebär 
att alla elever uppfattar det som om det är riktat till dem. Detta signalerar till elever som 
hjälper varandra att det är viktigare att vara tyst än att hjälpa en kamrat.  
 
Att underordna sig lärarens auktoritet är ett sätt att markera maktförhållandet mellan lärare 
och elev och som exempel tar Broady (1981) att tvinga eleverna att spotta ut tuggummit, att ta 
av sig kepsen, ta av sig jackan o.s.v. Han tar då sig själv som exempel och säger att syftet var 
just att visa vem som är klassens huvudperson och att det därmed skulle gynna 
undervisningen. Den dolda läroplanens funktion/syfte är inte att lära elever hur man ska 
respektera auktoriteter eller att acceptera misslyckanden, men man kan påstå att det är en 
oavsiktlig konsekvens av den (Portelli, 1993). Att använda verklighetens samhälle med olika 
typer av maktförhållanden som argument för att eleverna ska underordna sig auktoriteter i 
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skolan anser Effrat och Schimmel (2003) inte är hållbart. Påståendet att ”så fungerar det i 
verkligheten” är felaktigt då de menar att man i skolan ska förmedla det motsatta. De redogör 
för exempel där företag har visat stora framgångar genom att låta sina arbetare att aktivt ta del 
av förhandlingar och besluttagande. Författarna anser därför att man ska förbereda elever på 
ett samhälle där de alltid är en del av de beslut som tas samt dess konsekvenser.  
 
Broady (1981) tror inte att den dolda läroplanen kan avskaffas, inte så länge den består av 
krav som skolsituationen ställer på eleverna. Ahlström (2001) är också av den åsikten att den 
dolda läroplanen inte går att avskaffa helt därför att den alltid kommer att finnas, mer eller 
mindre, i olika skepnader. Den dolda läroplanen är inte ett passivt eller stagnerat fenomen. 
Det är en dynamisk och förändringsbar företeelse (Dekle, 2004). Skolans ritualer är inte enkla 
att avskaffa, säger Broady (1981). Däremot kan den göras mindre dold genom att förändras 
och det måste göras uppifrån, d.v.s. det börjar i skolpolitiken för att sluta hos den enskilde 
läraren, som kan bidra till det hela genom att ta ansvar för det själv och inte skylla på 
arbetsvillkoren. Englund (1992) säger att idealläraren, när det gäller att vara didaktiskt 
kompetent, är den som kan anpassa sin undervisning efter de rådande styrdokumenten, d.v.s. 
den ”öppna” Lpf94.  
 
Birgersson Berger & Watanbe (2005) påstår att den dolda läroplanen är något som inte många 
lärare tänker på, eftersom det blir en del av vardagen. Att alla arbetar på olika sätt ges som 
ytterligare ett skäl till varför den finns. Författarna drar slutsatsen att i fallet av deras 
undersökning har de deltagande lärarna använt sig av den dolda läroplanen på så vis att det 
har fått positiva konsekvenser i klassrummet, t. ex. då en av lärarna har pratat om ett bra 
klassrumsklimat kan detta ha gynnat en elev som behöver lugn och ro för att arbeta bra. Detta 
kan å andra sidan innebära att man har bortsett ifrån andra elevers behov. Birgersson Bergers 
och Watanbes (2005) tolkning av resultaten i deras undersökning är att den dolda läroplanen 
existerar i skolvärlden än idag och i de klasserna de har undersökt kan man generellt påstå att 
den har använts i syfte att möta elevers behov. 

2.3 Den dubbla dolda läroplanen 
Den ”öppna” läroplanen, Lpf94, ska sträva mot att elever av båda könen ska uppnå samma 
behandling och möjligheter. Einarsson och Hultman (1984) säger att en dubbel dold läroplan 
strider mot allt som skolan ska sträva efter i den frågan. De menar att om pojkar får mer 
uppmärksamhet i form av tillsägelser, uppmaningar, taltid o.s.v. hamnar flickorna i 
bakgrunden och på så vis automatiskt blir åskådare till pojkarnas uppträdanden vilket leder till 
en genusskillnad.  
 
Generellt får pojkar mer utrymme och möjligheter till att yttra sig vilket gör att de vänjer sig 
vid att stå i centrum medan flickorna blir passiva och inte lär sig eller kanske inte vågar stå i 
centrum och ta ordet. Detta kan då leda till, enligt Einarsson och Hultman (1984), att elever av 
olika kön inte får samma sociala träning vilket kan resultera i att de befinner sig på olika 
poster i samhället där de inte får samma möjligheter att skaffa sig olika sociala betingelser så 
som t. ex. yrke och status. Vidare säger de att man här kan dra paralleller till det sociala 
samspelet vuxna emellan, där män talar mer än kvinnor. 
 
Broady (1981) skriver att flickor vanligen hamnar i underläge när de uppnår gymnasieåldern 
då kraven för deras självständighet ökar. Vidare finns risk för att flickor lättare anpassar sig 
mer till den dolda läroplanens krav än vad pojkar gör, påstår han. Einarsson och Hultman 
(1984) håller till viss del med om detta, men de påpekar även att det finns andra, utomstående, 
faktorer som väger in. En sådan faktor kan t. ex. vara att flickornas kompisgrupper bryts upp 
och att de då står själva utan gruppens trygghet för första gången. 
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Man får inte glömma bort att eleverna själva är en del av sin egen fostran. Som lärare kan man 
inte forma en individ totalt. Deras egna tankar, åsikter och uppfattningar har stor betydelse. 
Om inte eleverna själva strävar efter att sudda ut gränserna mellan könen, kan det vara svårt 
att som utomstående göra det åt dem (Einarsson och Hultman 1984). Skolan är den plats där 
de flesta unga människor skapar en social identitet. Det är även här deras egen sociala 
förmåga påverkar andra elever. Harrison, Azzarito och Burden (2004) menar att det är också i 
skolans värld där olika stereotypa förutsättningar och tankar bildas och sprids. 
Undersökningen, Bekönade ord (Einarsson & Hultman, 1984) visar att de flesta elever redan 
är relativt könspräglade från sin barndom, men som lärare ska man inte tro att ens arbete 
därmed är onödigt. Det är lärarens ansvar, tillsammans med skolan, att sträva mot att eleverna 
utvecklas till människor som respekterar alla i samhället. Alla elever ska, oberoende av kön, 
ha lika stor rätt att påverka sin undervisning, rättighet till att få komma till tals m.m. 
(Einarsson och Hultman 1984).  
 
Einarsson och Hultman (1984) säger att man som lärare ibland kan bli lite ”hemmablind”. De 
menar att de flesta lärare är så präglade av att det finns olikheter mellan de två könen och att 
man därför inte ens tänker på att de behandlar eleverna olika. Einarsson (2004) hävdar dock 
att de flesta lärare numera är insatta i att de ibland behandlar elever av olika kön olika, men att 
de inte inser att deras beteende i klassrummet ofta skiljer sig från hur de tror att de beter sig.  
 
I klassrummet finns det något som kallas för tvåtredjedelsregeln, där läraren oftast är den som 
pratar under två tredjedelar av den totala taltiden i klassrummet. Den tredjedel som blir kvar 
delas sen in på eleverna där två tredjedelar av den används av pojkarna medan flickorna får 
den resterande tredjedelen till förfogande. Einarsson och Hultman (1984) säger att läraren 
använder ofta 75 – 80 procent av lektionens taltid. De understryker även att regeln för 
elevernas taltid är beroende av att det är en jämn fördelning i antal mellan könen. I en klass 
där majoriteten består av flickor bör deras taltid vara större, rent procentuellt än vad pojkarnas 
taltid är (Einarsson & Hultman, 1984). Käller (1990) menar att taltiden är en avgörande faktor 
som kan begränsa elevernas möjligheter att uttrycka sig samt att få utlopp för sina 
tankegångar och erfarenheter.  
 
Det finns även en skillnad i hur eleverna får ordet. Einarsson och Hultman (1984) menar att 
pojkar oftare tar ordet utan att räcka upp handen och blir oftast inte heller avbrutna av läraren 
när de gör så. Flickorna räcker oftare upp handen och blir då tilldelade frågan. Likaså ligger 
det en skillnad i hur ofta en pojke respektive en flicka får en oväntad fråga från läraren, d.v.s. 
en fråga som ställs och läraren väljer en elev som får svara trots att denne inte räckt upp 
handen. Einarsson och Hultman (1984) menar att detta kan vara att sätt för läraren att 
kontrollera eleverna och att det vanligtvis är pojkar som blir utsatta för det. Einarsson (2004) 
säger att det ligger en risk i att låta en grupp dominera allt för mycket då det kan leda till att 
lektionens innehåll färgas av dess intresse och åsikter. Han menar att övriga deltagare av 
klassen inte får uttryck för sina tankar och idéer.  
 
Frey och Slaby (1979 i Wernersson 1988) visar i sin undersökning att det finns en skillnad i 
hur lärare berömmer högpresterande elever av olika kön. Pojkarna i undersökningen fick mer 
feedback än flickorna och författarna säger att detta har att göra med att läraren har olika 
förväntningar på eleverna. McDermotts (1983 i Wernersson 1988) studie visar att flickor som 
var duktiga fick mindre beröm jämfört med flickor som var mindre duktiga. Det framkom 
dock ingen direkt skillnad i behandlingen mellan duktiga och mindre duktiga pojkar. 
Wernersson (1988) menar att detta kan leda till en stor skillnad i det sociala samspelet då de 
duktiga pojkarna tycks få ”bättre” kunskaper än de duktiga flickorna p.g.a. den feedback som 
ges av läraren.  
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Forskning visar att det ges olika sorters frågor till elever av olika kön. Ofta händer det att 
flickor får frågor då pojkarna inte visar något intresse (Bjerrum, Nielsen och Larsen 1985 i 
Wernersson 1988). Flickor får ofta s.k. reproducerade frågor, d.v.s. frågor som upprepar 
något som sagts tidigare medan pojkar oftare får processfrågor, d.v.s. frågor som är öppna för 
att leda till vidare diskussioner (Einarsson och Hultman 1984). Becker (1981 i Wernersson 
1988) säger att förutom att pojkarna blir tilldelade fler processfrågor, får de mer 
uppmärksamhet genom att svara på frågor utan att vänta på sin tur eller räcka upp handen.  

2.4 Läroplansteorier och den dolda läroplanen 
Lpf94 (Lärarens handbok, 2001) är den läroplan som alla som arbetar i de frivilliga 
skolformera är skyldiga att följa. Kelly (2004) menar att en och samma läroplan har flera 
olika sidor, d.v.s. det är inte bara på ett sätt som man kan se på en läroplan. Av relevansskäl 
diskuteras här endast tre. Den normativa: den som är fastställd av regeringen, d.v.s. Lpf94, 
den dolda läroplanen: den som behandlar sådant som inte är uttalat t. ex. regler som gäller i 
skolans värld som är oskrivna, den implementerade läroplanen: den som faktiskt existerar och 
tillämpas av lärare (Kelly, 2004). Den dolda läroplanen är särskilt intressant i detta 
examensarbete och vi ska därför stanna vid den och titta mer på vad den innefattar.  
 
Ahlström (2001) beskriver den dolda läroplanen som tyst kunskap. Denna består av olika 
mönster och uppföranden som snabbt blir normen som accepteras och kräver stor 
anpassningsförmåga från elevernas sida. Som det också framgår i inledningen väljer Anders 
Persson (1996) att kalla den för tyst läroplan. Persson (1996) påstår, som nämnts, att den 
dolda läroplanen inte bör kallas dold, utan istället för tyst läroplan. Han menar att det inte 
finns någon dold läroplan, för att den förutsätter att det skulle finnas en öppen som alla känner 
till, vilket är tvivelaktigt enligt honom. Istället väljer han att kalla det som kännetecknar den 
dolda läroplanen för tyst läroplan. Den tysta läroplanen förändras inte bara för att man talar 
om den, så som den dolda läroplanen som blir synlig då man talar om den, vilket är 
anledningen till att den inte bör kallas dold, säger Persson (1996).  
 
En annan forskare som har forskat mycket kring läroplansteorier är professor John I. Goodlad. 
Monica Eklund (2003), doktorand vid Utbildningsvetenskapliga institutionen i Luleå, är en 
forskare som har studerat Goodlads läroplansteorier närmare. Hennes redogörelse för dessa är 
de som vi utgår ifrån här. Goodlad (Eklund, 2003) talar också, precis som Kelly (2004), om 
flera aspekter av en läroplan, närmare bestämt fem. Den ideologiska läroplanen kallas även 
för idéernas läroplan och ligger på en abstrakt nivå. Abstraktionen i detta har sin grund i 
samhället, politiken och pedagogiken. Den har sitt ursprung i samtidens traditioner och 
tankebanor. Den formella läroplanen utgörs av den bestämda läroplanen, d.v.s. Lpf94 i detta 
fall. Den är bestämd av regeringen och syftet är att det är denna som ska realiseras ute i 
skolorna. Det är i denna som samhällets värderingar speglas. Den uppfattade läroplanen anses 
vara resultat av den formella, men på en kommunal och lokal nivå. Med andra ord är detta den 
subjektiva tolkningen av den formella läroplanen som skolledningen gör i olika skolor, 
beroende på skolans behov. Även de olika traditionerna och kulturerna runtom i landet 
återspeglas här. Den operationaliserade läroplanen är den subjektiva tolkning som lärarna 
gör utifrån alla de ovan nämnda. Det är alltså den som kommer till uttryck i klassrummet och 
enligt Goodlad (Eklund, 2003) är det just detta som gör att undervisningen ser olika ut i olika 
klassrum.  Den sista nivån som en läroplan befinner sig på är den upplevda. Den upplevda 
läroplanen omfattar endast elever, generellt sett. Denna består av sådant som eleverna lär sig 
och då handlar det inte bara om rent kunskapsstoff. Det är också värderingar, attityder och 
synsätt som man vill att eleverna ska ta till sig och det är här som den dolda läroplanen finns. 
Den är alltså resultatet av tolkningar på olika nivåer som slutar med lärarens subjektiva 
tolkning och tillämpning av denna i klassrummet. Skillnaden mellan den upplevda läroplanen 
och den uppfattade läroplanen är att den sistnämnda är mer konkret, då det görs en tolkning av 
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den formella och uppfattningar av hur den formella ska tillämpas. Den upplevda däremot, 
vilken också är mer abstrakt, är den som eleverna upplever i klassrummet, d.v.s. den som 
kommer till uttryck efter att läraren har gjort en subjektiv tolkning av den uppfattade, som 
skolledningen har gjort av den formella.  

2.5 Värdepedagogik 
Thornberg (2004) säger att begreppet värdepedagogik innefattar bl.a. teman som moral och 
det sociala vilka består av sådant som anses vara bra, rätt eller värt att sträva efter. Dessa 
utgör kriterier för hur vi förstår andra människor och föreställningen om vad som anses vara 
ett gott sätt att leva. När läraren försöker få eleverna att följa ordningsregler, att ha en 
empatisk förmåga, att vara sociala, att lyda, hysa respekt för vuxna o.s.v. kallas det för 
värdepedagogik. Värdepedagogiken uttrycks också bl.a. i lärarens planering och 
genomförande av undervisning, lärostoffet som denne väljer ut, hur den tillåter och 
uppmuntrar vissa skeenden i klassrummet. Allt detta som sker kan anslutas till en 
värdepedagogik som inte tycks vara särskilt framträdande för vare sig elever eller lärare. 
Detta brukar oftast benämnas som den dolda läroplanen.  
 
Robert Thornberg (2004) säger att värdepedagogik handlar om påverkan och lärande om 
moraliska värden och normer. Dessa säger han är regler för hur man bör eller inte bör agera i 
vissa situationer. Reglerna kan vara antigen explicita eller implicita. Colnerud (1999) 
diskuterar detta i sin rapport IT och etik i skolan: Värden, fostran och datorer. Hon hänvisar 
då till Jacksons m.fl. (1993) distinktion av begreppet moralisk påverkan i klassrummet: 
moralisk instruktion och moralisk praktik, vilket egentligen nästan är ett annat uttryck för 
implicit och explicit pedagogik.  

2.2.1 Explicit värdepedagogik (moralisk instruktion) 
Halstead (1996 i Thornberg 2004) gör skillnad mellan explicit och implicit värdepedagogik. 
Thornberg (2004) säger att den explicita värdepedagogiken brukar kännetecknas av metoder 
som läraren använder sig av där denne skapar situationer där eleverna får lära sig om olika 
värdegrundsfrågor. Dessa värdefrågor är alltså uttalade och inte på något vis dolda.   
 
Exempel på explicit värdepedagogik kan vara att läraren har klassråd veckovis med avsikt att 
träna elevernas förmåga att lyssna aktivt, att kunna delta i demokratifostran som är en del av 
det som den ”öppna” läroplanen redogör för att man ska göra. Även när lärare intervenerar i 
en konflikt mellan elever sker detta i syfte att få eleverna att lära sig hur man hanterar det 
(Thornberg, 2004). Då kanske läraren pratar om hur man löser en konflikt, att båda/alla parter 
ska få säga sin mening etc.  

2.2.2 Implicit värdepedagogik (moralisk praktik) 
Till skillnad från den explicita värdepedagogiken förknippas den implicita med att läraren 
själv utgör ett exempel av t. ex. hur man bör bete sig i en viss situation. Även den dolda 
läroplanen kommer till uttryck här vilket bl.a. kan ske i form av vilket pedagogiskt material 
som läraren väljer att använda, och inte minst hur denne arbetar med detta i klassrummet. Det 
pedagogiska materialets inverkan gestaltas främst då det gäller genusperspektivet. Thornberg 
(2004) säger att i matematikundervisningen är texterna utformade på så vis att männen i 
boken ställs inför matematiska problem som har med bilen o dyl. att göra medan kvinnorna 
måste räkna ut problem som har med hushåll att göra. Använder man sig av detta läromedel 
och inte diskuterar problemet med de könsstereotypa inslagen, lär man eleverna att det är 
normen, d.v.s. det som förväntas av en man, respektive en kvinna.  
 
Exempel på implicit värdepedagogik är när läraren i den ovan exemplifierade konflikten 
mellan eleverna skyller på en viss elev. Denna attityd speglar för eleverna att inte alla har rätt 
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att ge sin version av vad som har skett och att eleverna därmed tror att en konflikthantering 
ska ske på detta vis. Ett annat typiskt fall menar Thornberg (2004) är då man har skolmöten i 
tron om att eleverna faktiskt har något att säga till om sin undervisning när det i själva verket 
resulterar i att lärarens egna förslag drivs igenom. Detta kan leda till att läraren förmedlar en 
falsk bild av demokratins innebörd. Ett flertal undersökningar visar att elever hade liten eller 
ingen möjlighet att delta i beslut som rör deras utbildning. Pahl (1990 i Effrat & Schimmel, 
2003) sammanfattande kommentar om denna forskning är att det inte är möjligt att passivt 
lära elever om demokrati om inte de får aktivt vara med om det. Att ha auktoriteter som 
självmant tar dessa beslut åt eleverna kan innebära att man underminerar chansen att 
förbereda eleverna inför deras roll som medborgare i ett demokratiskt samhälle (Effrat & 
Schimmel, 2003).  
 
Holmgren (2006) beskriver en klassrumssituation som kan ses som ytterligare ett exempel på 
hur implicit värdepedagogik tar form. En förälder besöker klassen vid observationstillfället 
och diskuterar en kommande klassfest varpå en pojke i klassen säger att han inte kan följa 
med för att då ska han titta på en hockeymatch med sin pappa. Lärarens svar blir att han inte 
borde prioritera matchen före klassfesten.  
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3 Metod  
Den hermeneutiska metoden ger observatören/forskaren tillfälle att tolka och dra slutsatser 
utifrån dessa tolkningar. Kvalitativa studier bemöts ibland med större skepticism än 
kvantitativa sådana och för att förstärka studiens validitet är triangulering ett bra 
tillvägagångssätt.   

3.1 Hermeneutik  
Vi anser att den hermeneutiska metoden är den mest tillämpningsbara till vår undersökning, 
då valet av vetenskapligt förhållningssätt ska vara adekvat till ämnet, eller rättare sagt, till 
problemet och metoden. Alla dessa komponenter ska vara logiska i sammansättningen av en 
uppsats (Trost, 1997; Backman, 1998). Vi har därför valt hermeneutiken som vetenskaplig 
grund för vårt intresse för att observera och tolka verkligheten.  
 
Hermeneutik innebär tolkningslära. Genom att använda sig av denna metod kan man skapa en 
förståelse samt tolka den mänskliga verkligheten. Dagens hermeneutiker menar att man 
genom denna metod kan skapa en uppfattning om mänskliga handlingar. Den innebär att 
forskarrollen består av öppen och engagerad karaktär. Hermeneutisk metod försöker se 
helheten av det som undersöks (Patel & Davidson, 2003). 
 
Kritik mot användningen av hermeneutisk forskning kan vara att tolkningsprocessen blir 
alltför påverkad av forskarens egna åsikter och att forskningsresultatet därav bara bekräftar 
forskarens egna föreställningar. Hermeneutiska forskare anser dock att den kritiken går att 
försvara med det faktum att forskning bedöms utifrån de goda exemplen och inte de dåliga, 
oavsett vilken vetenskaplig teori det handlar om (Allwood & Erikson, 1999).  

3.2 Kvalitativ – kvantitativ - metod 
Kvantitativa metoder kännetecknas av statistik. Kvalitativa metoder däremot karaktäriseras av 
att de inte använder sig av siffror eller tal, de utmynnar istället i skrivet eller talat uttryckssätt 
(Backman, 1998). Kvalitativa studier anses ibland vara mindre värda än kvantitativa för att de 
sistnämnda kännetecknas av mätbarhet och därmed också är mer tillförlitliga eftersom 
resultaten är mer konkreta och inte behöver tolkas. Kvalitativa studier anses vara 
mer ”förstudier” till kvantitativa sådana, och enligt Trost (1997) uppfattar man inte de ens 
vara ”riktiga” studier. Han ifrågasätter begreppet och menar att den uppfattningen är helt 
obefogad, därför att även kvantitativa studier kan vara ”förstudier” (Trost, 1997).  
 
Om man som forskare är intresserad av att finna ett mönster är en kvalitativ studie lämplig 
(Trost, 1997). Problemformuleringen i denna uppsats lyder som så att vi hoppas kunna bidra 
med att göra den dolda läroplanen mindre dold och för att kunna uppnå detta måste vi kunna 
urskilja ett mönster av den dolda läroplanens gestaltning i de lektioner vi har observerat. Vi 
ansåg därför att vi måste använda oss av både kvantitativ och kvalitativ metod för att kunna 
närma oss problemet på fler än ett sätt. Denna metod kallas för triangulering, vilket diskuteras 
under nästa rubrik. Att använda sig av olika metoder som utmynnar i samma resultat ger 
forskaren mer grund för sina slutsatser (Johansson & Svedner, 2001).  

3.2.1 Triangulering 
Triangulering innebär att man använder sig av flera olika datainsamlingsmetoder för att få 
fram så mycket information som möjligt ur olika källor, vilket sedan används till att ge en 
bred analys (Patel & Davidson, 2003). Campbell, Fiskes och Webb (Svensson & Starrin, 1996) 
är några av de forskare som anser att alla metoder har svagheter. Varje metod ger en inblick i 
ett specifikt fenomen av den empiriska verkligheten men det finns inte någon optimal metod 
som är helt säker. Denzin (1978 i Svensson & Starrin, 1996) påstår att om man använder sig 
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av flera observatörer för att samla in data kan man på ett bra sätt komma åt problemet med 
svagheter i metoden, som t. ex. kan vara forskarens egna personliga åsikter eller förväntningar 
av resultaten. Nackdelen med en viss metod kan vara till fördel för en annan. Genom att 
använda sig av olika metoder utnyttjar man det bästa av alla och får en bredare bild av det 
man observerar och på så vis producerar ett mer tillförlitligt material (Svensson & Starrin, 
1996). Fielding och Fielding (1986 i Svensson & Starrin, 1996) anser dock att Denzins tanke 
om triangulering inte är helt fullständig. De menar att genom att belysa samma problem från 
olika håll, med olika metoder och flera observatörer finner man inte den totala sanningen i 
relation till problemet.  

3.3 Subjektivt – objektivt – abduktivt perspektiv 
Hermeneutikern försöker förstå objektet som denne observerar utifrån sin förförståelse, vilket 
t. ex. kan vara tidigare kunskap om området. Vidare kan observatören inta både en subjektiv 
och objektiv roll, d.v.s. att man försöker förstå problemet ur två olika synvinklar: dels som en 
av gruppen man observerar och dels som utomstående observatör. P.g.a. detta brukar man 
förknippa ett abduktivt arbetssätt med den hermeneutiska forskningsprocessen. Detta leder 
inte alltid till otvivelaktiga slutsatser, men den hermeneutiska forskaren är fri att välja vilken 
tolkning som man anser vara bäst.  
 
Syftet med denna undersökning är att observera klasserna i sin naturliga miljö. Det kvalitativa 
synsättet lägger individen i fokus, och dennes uppfattning av sin verklighet och man vill då 
studera denne i ”riktiga” och inte i tillgjorda situationer (Backman, 1998). Om huruvida vi 
som observatörer anser oss vara subjektiva eller objektiva finns en delad uppfattning. Å ena 
sidan är vi objektiva på det sätt att vi är utomstående observatörer som iakttar gruppen, å 
andra sidan är vi subjektiva för att vi har en förförståelse som bygger på kunskap om området 
sen tidigare då vi läste en kurs som berörde ämnet. Perspektivet som vi arbetade efter är 
abduktivt, eftersom vi först tittade på delar (enskilda lektioner) för att få en helhetssyn (ett 
mönster). 
 
Litteraturgranskningen brukar vara ett exempel på förförståelse i kvalitativa studier, vilket är 
fallet i den här undersökningen, och man menar att det kan vara både positivt och negativt. 
Dels ger den en introduktion till arbetet men samtidigt kan det göra att man koncentrerar sig 
bara på att fastslå tidigare forskningsidéer och därmed riskera att inte se nya fenomen. Därför 
anses det vara bra att vara påläst inom området till en viss gräns (Backman, 1998). Med allt 
detta i åtanke bestämde vi oss ändå för att läsa på om ämnet innan vi gjorde undersökningen, 
trots farorna vad gäller objektiviteten, och vi hänvisar vårt beslut till Trosts (1997) påstående 
om att man ändå aldrig kan vara helt neutral när man ska observera, då fullständig neutralitet 
är omöjligt.  

3.4 Deduktiv – induktiv strategi  
Den kvalitativa metoden är oftast en induktiv strategi, vilket innebär att man börjar med att 
samla in empirin för att senare formulera hypoteser (Backman, 1998). Dock är det en 
avvikelse i denna fråga i detta fall, eftersom teorin om en dold läroplan redan finns. Det är 
alltså utifrån en deduktiv strategi som denna undersökning bygger på, då vi har utgått från 
teorin för att testa den i verkligheten. Patel och Davidson (2003) kallar detta för ett hypotetisk 
– deduktivt arbetssätt. Hypotesprövande undersökningar kännetecknas av att kunskapen inom 
området redan är stort och det finns redan utvecklade teorier om problemet (Patel & Davidson, 
2003). Författarna menar att genom att använda sig av en deduktiv strategi ökar 
undersökningens trovärdighet, eftersom man då eliminerar observatörens subjektiva tolkning 
av det som observeras (Patel & Davidson, 2003). 
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3.5 Urval  
Mängden av den kvalitativa undersökningens data är ofta litet och därför anses det inte vara 
representativt för hela befolkningen (Trost, 1997). Trost menar att man i kvalitativa studier 
inte ska sträva efter det heller, utan det väsentliga bör istället bestå av att man har hittat ett 
mönster (Trost, 1997). Bekvämlighetsurval är termen för en urvalsstrategi, vilken är en vanlig 
metod i kvalitativa undersökningar som betyder att man tar det man får, d.v.s. det som är 
tillgängligt, och det är också den metod som vi har använt oss av (Trost, 1997). 
Observationerna har gjorts i två klasser, klass A och klass B, i två olika gymnasieskolor: skola 
1 och skola 2, vilka ligger i två olika kommuner i Hallands län. Vi har haft tillfälle att följa 
varsin klass under fyra veckor eftersom vi tyckte att det var viktigt för undersökningen att få 
en inblick i klassernas lektionsmönster under en längre tid. Vi menar att det ger oss som 
observatörer chans att urskilja vissa mönster som återkommer och därmed blir vår 
undersökning mer sammanhängande och trovärdig än om vi hade observerat klasserna under 
olika tillfällen, eftersom vi tror att vi då bara hade fått se vissa fragment av lektionsmönstret.  
 
När vi hade gjort bekvämlighetsurvalet fick vi fundera över vilket som var viktigast: att 
förstärka observationstillfällena genom att båda är med i respektive klass, eller att observera 
själva och samtidigt få flera lektionsobservationer till grund. I det första fallet hade det 
inneburit att vi hade haft tillfälle att fånga så mycket som möjligt, kanske rentav olika 
fenomen eftersom vi då hade varit två observatörer. Det hade dock betytt att vi hade haft färre 
lektioner att bygga våra slutsatser på. Vi valde, som nämnts, att observera i varsin klass, väl 
medvetna om att vi kanske inte kommer fånga allt som är av intresse. En annan aspekt är 
diskussionen om subjektivitet och tolkning hos oss två som två skilda individer, och därmed 
två skilda observatörer. Hur vet man t. ex. att vi har tolkat ett skeende på samma sätt och satt 
en pinne?  
 
I skola 1 har vi observerat klass A (årskurs 3) som består av 17 elever, varav 10 är flickor och 
7 är pojkar. Lektionerna som vi har observerat i klassen har varit Engelska C. Kursen har varit 
en s.k. individuellt valbar kurs, vilket innebär att där fanns en blandning av elever från olika 
program. Läraren är 57 år gammal och har arbetat som lärare i 33 år. 
 
I skola 2 har vi observerat klass B (årskurs 1) som består av 19 elever, varav 1 är flicka och 18 
är pojkar. Lektionerna i klass B som vi har observerat har varit Engelska A. Kursen i denna 
klass har varit obligatorisk eftersom den har ingått i klassens yrkesförberedande inriktning. 
Läraren i klass B är även han 57 år gammal och har arbetat som lärare i 28 år.  

3.6 Datainsamlingsmetod  
Vill man veta något om verkligheten ska man observera den, säger Backman (1998). Detta är 
ett påstående som vi har utgått från i vår undersökning. Den kvalitativa observationsmetoden 
är dock inte rent objektiv. Den är beroende av ett tolkande subjekt, nämligen observatören. En 
observatör bör således fundera över en mängd olika påverkande faktorer innan man genomför 
sin kvalitativa undersökning för reliabilitetens skull. Att använda sig av observation är 
lämpligt då man vill undersöka beteenden och skeenden i dess äkta miljö. Fördelen med 
metoden är att deltagarna inte behöver delta aktivt, observatören kan ändå få fram de data 
man behöver. Det finns även nackdelar som nämns i samband med observationsmetoden, bl.a. 
att den kräver tid och att objekten kan påverkas av observatörens närvaro (Backman, 1998). 
 
Vi har gjort en hermeneutisk studie där vi har observerat enligt dels kategorischema och dels 
löpande observationsschema. Enligt Patel och Davidson (2003) måste observationer vara 
välplanerade och informationen måste föras in konsekvent. Undersökningen bygger dels på 
en strukturerad, kvantitativ (Bilaga 1) och dels en ostrukturerad, kvalitativ (Bilaga 2) 
observationsmetod. Skillnaden är att den sistnämnda är mindre styrd än den förstnämnda, i 
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syfte att få så mycket information som möjligt och detta ökar undersökningens reliabilitet 
(Johansson & Svedner, 2001). Vi har följt Johanssons och Svedners (2001) exempel, där 
forskaren hade räknat upp några beteenden som hon avsåg att observera, vilka låg till grund 
för hennes kategorischema. Varje gång något av beteendena ägde rum, satte hon en ”pinne”.  
Vi har gjort på liknande sätt, d.v.s. staplat upp vissa fenomen som var särskilt intressanta för 
oss och sedan satt en pinne då skeendet har ägt rum (Bilaga 1).  
 
Johansson och Svedner (2001) påpekar att en svaghet med denna metod är att det är svårt att 
beskriva hur/vad som faktiskt hände, d.v.s. beskriva kontexten. Vidare är det svårt att hinna 
med att notera allt som sker: interaktionen i klassrummet är väldigt dynamisk (Johansson & 
Svedner, 2001). Det löpande observationsschemat gav oss tillfälle att se mer av 
klassrumsinteraktionen än vad kategorischemat ger utrymme för, dock kan nackdelen vara att 
man lägger den på en nivå som är för abstrakt. 

3.7 Procedur 
Bekvämlighetsurvalet gjorde att vi fick möjlighet att observera två klasser, varav i en av 
klasserna (klass B) endast fanns en flicka, vilket vi ansåg vara intressant att observera ur ett 
genusperspektiv. Vi är medvetna om att det kanske inte var representativt, men vi ville ändå 
gärna se hur hon behandlades av läraren: som flicka eller som ”en av grabbarna”. I den andra 
klassen (klass A) är flickorna i majoritet och där var det intressant att se vilken roll pojkarna 
hade. Generellt ville vi undersöka om det sker att elevernas erfarenheter inte blir prioriterade, 
och också hur ofta det sker att läraren inte ger några instruktioner om eleverna ska arbeta i 
grupp eller parvis.  
 
Vi har tagit hänsyn till forskningsetiken genom att bara ange länet där skolorna finns och 
annan generell information (Johansson & Svedner, 2001). Som observatör kan man välja hur 
öppen man vill vara med sin studie och dess intentioner. Vi har valt att använda oss av 
metoden ”halv sanning” i detta examensarbete, vilket innebär en kombination av öppen och 
dold observation (Becker, 1970 i Svensson & Starrin, 1996). Detta betyder att de 
medverkande delvis har vetat om studien och dess syfte. I klass A har observatören talat om 
varför man är där, hur ofta man ska vara där och vad arbetet handlar om. I klass B har 
observatören talat om att man ska observera ett antal gånger, hur länge man ska observera per 
gång och man har också talat om att man ska titta på hela klassen och inte någon enskild 
person. Vi kanske borde ha bett alla elever om lov, men vi frågade bara lärarna som tog det 
beslutet åt hela klassen. För dessa talade vi om att de kunde avbryta sitt deltagande när som 
helst och de kunde också välja att inte medverka. 
 
När vi har observerat klass B har vi börjat observationen vid olika starttillfällen för att kunna 
fånga olika skeenden för att få ut så mycket som möjligt av observationstillfällena (Patel & 
Davidson, 2003). Under observationstillfällena, både de kvalitativa och kvantitativa, befann 
sig observatören i bakre delen av klassrummet. Detta val gjordes för att undvika att 
observatörens närvaro påverkade klassrumsklimatet.  

3.8 Databehandling  
Syftet med tolkningen av kvalitativ data är att betona observationernas funktion och hur dessa 
hjälper att belysa frågeställningarna som undersökningen utgår från. För att fullgöra detta 
krävs det bl.a. kunskap och intuition (Backman, 1998). 
 
Enligt Backman (1998) ska man använda sig av stapeldiagram då man vill visa en 
frekvensfördelning. Detta gjorde vi då vi redovisade kategorischeman. Vi har gjort ett 
diagram där vi jämför klass A och B i den första frågan, som handlar om huruvida läraren ger 
elever instruktioner om att arbeta parvis eller i grupp (Bilaga 3). Vi har även jämfört klasserna 
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i den andra frågan som hade till syfte att se hur ofta elevernas erfarenheter fick komma till 
uttryck i undervisningen (Bilaga 4). Vi är medvetna om att det inte går att jämföra klasserna 
då det gäller genusfrågan med tanke på de stora skillnaderna i antalet flickor i respektive klass 
och därför har ingen jämförelse gjorts vad gäller den tredje frågan. Vi har istället redogjort för 
den tredje frågan med två åtskilda diagram, ett för varje klass (Bilaga 5 & Bilaga 6). Vi anser 
dock att trots klassernas olikheter är en jämförelse möjlig då det gäller de två första frågorna.  
 
Antalet kategorischeman som har använts skiftar mellan de två olika klasserna. I klass A har 
observationerna ägt rum vid fyra olika tillfällen, varav de två första var under 40 minuter var. 
Tillfälle tre och fyra var 15 respektive 23 minuter långt. Den totala observationstiden för klass 
A blir således 118 minuter. I klass B har vi observerat tre gånger, och dessa tillfällen har alla 
varit 40 minuter långa, vilket ger den totala summan 120 minuter. Detta innebär alltså att 
jämförelsen vi gör mellan klasserna kan vara trovärdig, i.o.m. att skillnaden i observationstid 
bara är 2 minuter. Kategorischemat analyseras i form av att de olika skeendena som har 
observerats sätts i ett tydligare sammanhang. Dessa diskuteras sedan i förhållande till de 
löpande observationsresultaten som ger en bredare bild av kontexten som observationerna 
gjordes.  
 
Anteckningarna från de löpande observationsscheman redovisas i form av tabeller. Dessa 
ligger som bilagor p.g.a. utrymmesskäl. Vi kommer sedan att analysera dessa och tanken med 
analysen är att vi ska kunna urskilja skeenden vilka t. ex. kan vara frekvent drag i lärarnas 
undervisning. För att belysa analysen kommer det exemplifieras med konkreta exempel som 
återfinns i de löpande observationsanteckningarna som bilaga. Analysen av de löpande 
observationerna ska fungera som förarbete till en vidare diskussion där temat är att kunna 
finna ett mönster i anteckningarna och tillsammans med analysen av kategorischema se en 
helhet.  
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4 Resultat och analys 
Resultaten och analysen av kategorischemat och det löpande observationsschemat visar att det 
finns en skillnad i undervisningen i klass A och klass B. Detta syns bl.a. i hur mycket 
utrymme eleverna får till sitt förfogande för att ge uttryck för sina erfarenheter, något som 
skiftar mellan de två klasserna. Man kan även urskilja likheter i lärarnas beteenden vilket bl.a. 
yttrar sig i att de är inkonsekventa i det de säger och hur de handlar.  

4.1 Resultat och analys av kvantitativ observation 
Den kvantitativa delen av undersökningen utgörs av resultaten som framkom av 
kategorischemat (Bilaga 1). Eftersom den är kvantitativ går det inte att tolka händelser och 
skeenden utanför siffrorna. Hädanefter då vi redovisar resultaten gällande kategorischemat 
och analyserar dessa hänvisar vi till Bilaga 1. Vi har valt att lägga diagrammen som bilagor 
p.g.a. utrymmesskäl.  
 
Vi anser att vissa begrepp som kommer att användas under kommande rubrik bör förtydligas. 
I kategorischemat (Bilaga 1) används begreppen ”tillrättavisa” och ”uppmärksamhet”. Med 
det förstnämnda menar vi då läraren anmärker på att en elev t. ex. har glömt böckerna, 
upplevs störa de andra i klassen, kommer försent till lektionen o.s.v. Med ”uppmärksamhet” 
menas att läraren uppmärksammar en elev i form av att eleven får hjälp och/eller följdfrågor. 
Vidare använder vi oss av begreppet ”följdfrågor” i kategorischemat (Bilaga 1), vilket i det 
här examensarbetet syftar till fråga som följer ett yttrande från elevens sida vilken har att göra 
med dennes erfarenheter om det aktuella temat/ämnet. Det är alltså inte en följdfråga av 
kunskapsart där läraren kontrollerar läxan, t. ex. då läraren frågar eleverna om en viss karaktär 
i en text och ställer en följdfråga som rör karaktären eller texten i allmänhet. Viktigt att 
påpeka är också att då vi skriver ”enskilt” menar vi att eleven sitter och arbetar själv, utan 
hjälp av kamrat eller annat dylikt samarbete. 
 
Kategorischemat användes vid fyra observationstillfällena i skola 1, klass A. Två tillfällen var 
40 minuter långa, ett tillfälle observerade vi under 15 minuter och det sista tillfället bestod av 
23 minuter. I skola 2, klass B, observerade vi tre lektionstillfällen. Där utgjordes varje 
observationstillfälle av 40 minuter.   

 4.1.1 Skola 1, klass A 
I klass A har det inte förekommit att läraren inte har gett instruktioner under 
observationstillfällena då kategorischemat har använts. I början av varje lektionstillfälle har 
eleverna fått direkta instruktioner om vad som ska ske under lektionen, exemplifierat detta 
och särskilt betonat hur de ska arbeta, d.v.s. enskilt, parvis eller i grupp (Bilaga 3).  
 
Under observationstiden av kategorischemat som bestod av 118 minuter för Skola 1, klass A, 
visar diagrammet (Bilaga 4) att läraren gav eleven ordet men avbröt denne 6 gånger. Likaså 
sker det i fallen då eleven själv tog ordet, läraren avbröt eleven 6 gånger då också. I fallet av 
huruvida läraren ställer följdfrågor visar det sig i klass A att läraren ställer följdfrågor ofta. 
Därför kan detta tolkas som att elevernas erfarenheter och tidigare kunskaper prioriteras av 
läraren. 
 
Den totala summan av elever i klass A var, som sagt, 17 varav 7 var pojkar. Pojkarna var 
alltså i minoritet i denna klass, och som det framgår av diagrammet (Bilaga 5) så märks det 
även i fallet då ordet tilldelades till respektive kön. Pojkarna tog dock oftare ordet än vad 
flickorna gjorde, 15 gånger jämfört med flickorna som gjorde det 12 gånger under 
observationstiden för kategorischemat. Läraren avbröt pojkarna som tog ordet 2 gånger och 
även flickorna avbröts 2 gånger då detta skedde.  
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Att ordet ges oftare till flickorna än pojkarna kan förefalla naturligt mot den bakgrund av 
elever som klassen bestod av. Flickorna är i majoritet och även om ordet skulle tilldelas 1 
gång per elev skulle det visa sig att flickorna får komma till tals oftare. Om man gör 
beräkningar av hur ofta flickorna och pojkarna får komma till tals visar det sig att i snitt är det 
nästan ingen skillnad i hur ofta det sker för respektive kön. Likadana beräkningar visar också 
att pojkarna i snitt tenderar att ta ordet oftare än vad flickorna gör. Diagrammet (Bilaga 5) 
visar dessutom att läraren avbröt flickorna och pojkarna lika ofta, vilket tyder på att läraren 
inte gjorde skillnad mellan könen. Å andra sidan, med tanke på att pojkarna var i minoritet, 
borde de ha blivit avbrutna färre gånger än flickorna.  
 
Tillrättavisande av elever sker 2 gånger för både pojkar och flickor och läraren rättar pojkarna 
7 gånger medan han gör detsamma 8 gånger då det gäller flickorna. Flickorna får däremot mer 
uppmärksamhet än pojkarna, och enligt diagrammet (Bilaga 5) sker detta 26 gånger under 
observationstiden. Den motsvarande siffran för pojkarna är 11 gånger. Även i denna fråga kan 
det upplevas som självklart att flickorna uppmärksammades mer, med tanke på att de utgör 
den större delen av klassen. Lärarens uppmärksamhet är oftast riktad till dem men här kan 
diskuteras det antal gånger som detta faktiskt sker. Flickorna är i majoritet med endast 3 
personer men ändå får de  följdfrågor och/eller hjälp 15 gånger oftare än pojkarna. 

 4.1.2 Skola 2, klass B 
Under dessa observationstillfällen skedde det enbart 3 gånger att läraren inte gav instruktioner, 
vilket ledde till att eleverna själva lämnades till att ta beslut om hur de skulle arbeta: enskilt, 
parvis eller i grupp (Bilaga 3).  
 
Sammanlagt 16 gånger tog en elev ordet och blev då avbruten av läraren (Bilaga 4), och de 
elever som tilldelades ordet blev avbrutna av läraren 4 gånger. Följdfrågor som knöt an till 
elevers erfarenheter uteblev 7 gånger. Antalet gånger som pojkar tog ordet och inte blev 
avbrutna av läraren är 25 gånger medan det hände flickan 5 gånger, vilket ger oss en femtedel 
av pojkarnas andel. Detta visar ändå att flickan inte var en helt passiv åskådare utan att hon 
tog för sig i klassrummet då tillfälle gavs. Utöver detta bör vi även räkna in att pojkar som tar 
ordet och blir avbrutna av läraren har en siffra på 18 gånger medan detta aldrig hände flickan.  
Antalet gånger som pojkar fick ordet var 39 gånger medan det hände flickan 9 gånger. I snitt 
innebär det att flickan fick ordet 3 gånger under en lektion i jämförelse med pojkarnas 13 
gånger. Detta ledde vidare till att flickan fick ordet 3 gånger per lektion medan inte alla pojkar 
fick ordet.  
 
Pojkar blev tillrättavisade eller tillsagda 21 gånger (Bilaga 6) medan det inte hände flickan en 
enda gång. Pojkar blev också rättade 21 gånger i jämförelse med flickans 1 gång, vilket blir 
en fjärdedel av alla de gånger som de hade ordet. Detta leder till att, i snitt, rättades pojkar 7 
gånger/lektion medan flickan enbart blev rättad 1 gång totalt, trots att hon fick komma till tals 
14 gånger. 
 
Pojkarna fick uppmärksamhet 45 gånger medan flickan uppmärksammades 10 gånger. I snitt 
innebär det att flickan fick lärarens uppmärksamhet ca 3 gånger/lektion medan pojkarna fick 
det 15 gånger/lektion. Flickan fick mer uppmärksamhet än pojkarna i den bemärkelsen att det 
finns 18 pojkar i klassen och det låga antalet 15 av dem som uppmärksammades visar att inte 
alla pojkar fick uppmärksamhet.   

4.2 Resultat och analys av kvalitativ observation  
Den kvalitativa delen av undersökningen utgörs av anteckningar som framkom under 
tillfällena för de löpande observationsschemana. Dessa ger en bredare bild av vad som skedde 
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i klassrummet, vad som påverkade skeenden, hur eleverna betedde sig i förhållande till 
skeendet och slutligen hur läraren agerade. Då vi analyserar dessa och hänvisar till ett konkret 
exempel går dessa att återfinna under Bilaga 7 och 8, där varje tabell för respektive tillfälle 
och klass är redovisat. 
 
Både i skola 1, klass A och skola 2, klass B observerade vi efter löpande observationsscheman 
vid tre tillfällen i respektive skola/klass. Även tiden för observationen är densamma för båda 
klasserna, vilket är 40 minuter/tillfälle.   

4.2.1 Skola 1, klass A 
Anteckningarna från de löpande observationstillfällena uttrycker att läraren i klass A ger en 
viss instruktion men själv handlar efter motsatsen till den. Detta är särskilt synbart under 
redovisningstillfället då diskussionen om djurplågeri pågår mellan flickgruppen och pojken. 
Läraren kommer in i debatten och säger att debatt och frågor ska äga rum efter redovisningen 
vilket kan ha gett eleverna en ambivalent bild av vilka regler det är som egentligen gäller. 
Själv avbryter han flickgruppens redovisning, genom att klargöra ett ords innebörd, och 
senare även pojkgruppen som redovisar om doping, i syfte att fråga vad de själva anser kan 
göras för att förebygga doping inom idrotten (tabell 7:3).  
 
Läraren i klass A visar indikationer på, precis som under tillfällena för kategorischemat, att 
han utgår från elevers kunskaper och erfarenheter. Detta tycks ha skett oavsett vad det 
handlade om, t. ex. då han upprepade för en elev, efter att eleven efterfrågade det, vad han 
tidigare hade sagt (tabell 7:1). Man kan se ytterligare ett exempel där han utgår från att 
eleverna inte känner till ordet som flickorna som redovisar använder och han ber då dem att 
förklara det för de andra så att de förstår vad det innebär (tabell 7:3). I dessa fall handlar det 
om lektionsstoffet, men man kan även urskilja exempel som inte kan anknytas till annat än att 
hans syfte är att skapa ett gott klassrumsklimat. Han påbörjar lektionen genom att t. ex. fråga 
hur helgen har varit och efter att han har fått svar från eleverna fortsätter han med fler 
följdfrågor rörande helgen (tabell 7:2). Det verkade vara ett självklart och frekvent drag i 
lärarens undervisning då alla lektionstillfällena genomsyrades av detta. 
 
Följdfrågorna tycks även fungera som stimulansmedel och beröm hos läraren. Under det 
andra observationstillfället för de löpande observationerna läser klassen högt. När läraren 
undrar om någon har någon fråga om texten som de läser är det ingen elev som svarar på det. 
Återigen försöker läraren hålla sig kvar vid temat kring texten genom att efterfråga elevernas 
associationer till temat i texten. Då börjar en av pojkarna prata fritt och läraren ställer då 
följdfrågor och visar intresse för det som pojken pratar om. Hans användande av följdfrågorna 
kan därför tolkas som ett försök till att uppmuntra andra elever att tala (tabell 7:2).  
 
Skillnader i hur läraren behandlar elever beroende på kön kan även återfinnas under de 
löpande observationstillfällena. Lärarens passivitet då eleverna bildar par resulterar i att 
eleverna sitter med en annan elev av samma kön. Eleverna får instruktioner om uppgiften och 
hur den kommer att gå till, men inte hur de ska bilda par vilket leder till att eleverna, nästan 
varje gång, delar in sig i par av samma kön. Genusperspektivet i klassen tycks vara som så att 
flickorna väntar tyst, t. ex. då parkonstruktionen bestående av flicka – flicka sitter tysta och 
väntar på att läraren ska se att de är färdiga med uppgiften. Det andra paret, där 
konstruktionen bestod av pojke – pojke, talade genast om för läraren att de var färdiga. 
Läraren såg inte heller när flickparet var färdiga, men han bad pojkparet att gå till tavlan och 
skriva upp sina ord (tabell 7:1).  
 
Ett annat exempel som kan diskuteras i samband med hur genuskonstruktionen yttrar sig i 
klass A är under redovisningstillfället. I det första fallet avbryter läraren då en flickgrupp 
redovisar och syftet för detta är att han vill att de ska förklara ett visst ord de använder. Medan 
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läraren frågar resten av klassen, mitt i redovisningen, om de känner till ordet är flickornas 
reaktion att de väntar. När en pojkgrupp redovisar lite senare avbryter läraren då också, men i 
detta fall av ett annat skäl. Läraren är intresserad att få veta vad pojkgruppen anser är 
genomförbart då man arbetar med att förebygga doping. Tolkningen av detta skulle kunna 
vara att i det första fallet avbryter läraren bara för att klargöra ett begrepp, d.v.s. han stör 
flickorna i onödan, medan i det andra fallet handlar det om att läraren visar intresse för 
pojkarnas tankar om ämnet som de talar om (tabell 7:3).  
 
Av observationsschemat framgår också att pojkarna får följdfrågor oftare än flickor, särskilt 
sådana som relaterar till lektionsinnehållet. Vidare, pojkarnas svar bekräftas oftare av läraren 
och de får även mer beröm än flickorna. Vid ett tillfälle ger läraren t.o.m. ordet till en pojke 
som rättar flickans uttal när hon har svårt för ett ord när hon läser, varpå det resulterar i att 
pojken får beröm för det korrekta uttalet och flickan uttalar det som pojken hade gjort det. Å 
andra sidan blir läraren förvånad då en pojke kan ett visst ord som läraren inte hade förväntat 
sig fanns i pojkens ordförråd, vilket kan tolkas som en förutfattad mening som läraren hade 
om pojken, för han blir inte förvånad då han frågar en flicka om hon undrar över något och 
flickan svarar nej (tabell 7:2). 
 
Flickparets respektive pojkparets argument bemöts på olika sätt. Flickorna förväntades 
försvara sitt val av ämne och sina åsikter om det, och läraren kom in sent i debatten men 
kommenterade inte på något sätt att pojken ifrågasatte och motdebatterade flickornas åsikter. 
Pojkgruppen däremot, som redovisar senare, svarar enbart på lärarens fråga vad som kan 
göras för att förebygga doping. Läraren, eller någon av de andra i klassen, sätter inte 
pojkarnas tankar under debatt (tabell 7:3).  

4.2.2 Skola 2, klass B 
Resultaten av det löpande observationsschemat vid skola 2, klass B visar att läraren ger 
instruktioner men ser inte alltid till att de efterföljs. Detta kan man se t. ex. då läraren ger 
instruktioner om enskilt arbete men säger inget när eleverna bildar grupp för att lösa 
uppgifterna tillsammans (tabell 8:2). Likaså syns det vid det exempel när läraren säger till 
eleverna att de ska prata på engelska istället för svenska. Eleverna ignorerar lärarens 
uppmaningar vilket leder till att läraren lämnar eleverna som fortsätter att föra sina 
diskussioner på svenska (tabell 8:3). Läraren själv bryter mot sina instruktioner då han väljer 
att instruera en elev på svenska trots att han har klargjort att det är engelskan som ska 
användas i klassen. Eleven har svårt att följa med i genomgången och när de övriga eleverna 
har kommit igång med sitt arbete väljer läraren att ge honom en enskild genomgång (tabell 
8:2). 
  
Vid ett tillfälle avbryts en elev av en annan elev vilket inte väcker någon reaktion hos läraren. 
Eleven som avbryter fortsätter med frågan som den avbrutna eleven höll på att svara på och 
när läraren är nöjd ställer han nya frågor (tabell 8:3).   
 
Det uppstår en diskussion om sen ankomst bland eleverna, då några av deras klasskamrater 
kommer försent till lektionen. Läraren försöker lugna ner eleverna genom att låta dem arbeta 
med uppgifter medan de väntar på de sena eleverna. En av elevernas mobiltelefon ringer vid 
ett tillfälle och läraren säger då till eleven att gå ut och ta samtalet. När eleven inte lyder 
läraren utan svarar i klassrummet säger läraren till honom att det var fel och tillrättavisar 
honom en gång till. Elevens ringsignal leder till att en diskussion bland de andra eleverna 
startar, vilken läraren avbryter (tabell 8:1). De ordningsregler som fanns i klass B gav inte 
sken av att vara viktiga för läraren. Exempel på detta kan man se att när han inte ställde några 
krav på att eleverna ska lyssna på genomgången av lektionen eller att de ska räcka upp handen 
när de vill svara (tabell 8:2).  
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I tolkningen av den kvantitativa analysen framkom det att läraren lät bli att ställa följdfrågor 
vid 7 tillfällen som inbjöd till det. Den kvalitativa resultatdelen visar att läraren enbart vid ett 
fåtal tillfällen ställde följdfrågor till eleverna. Vid ett senare tillfälle använder han sig av 
elevernas egna erfarenheter för att få igång en diskussion om ebb och flod. Läraren ställer 
följdfrågor och eleverna svarar, men då de övriga eleverna inte lyssnar och inte vill delta i 
denna diskussion avslutar han diskussionen och fortsätter med lektionen (tabell 8:3).  
 
I denna grupp är skillnaden mellan de olika könen stor, rent kvantitativt. Majoriteten består av 
pojkar och de kvalitativa resultaten visar att den enda flickan blir behandlad på ett annat sätt 
än vad pojkarna blir. Läraren gör en skillnad mellan könen då han erbjuder en annan hjälp till 
flickan än vad en pojke skulle få. Vid ett flertal tillfällen hjälper läraren flickan förbi 
svårigheter genom att presentera det rätta alternativet för henne medan han ger pojkarna 
flervalsalternativ. Enbart vid ett tillfälle uppmuntrar han flickan att försöka lösa uppgiften i 
fråga själv och det är när hon har svårt att uttala ett ord. När hon lyckas med uttalet berömmer 
han henne (tabell 8:2).   
 
Då det infaller att eleverna ska arbeta parvis finner man ytterligare en skillnad angående 
genusfrågan. Ett antal elever vill ha hjälp av läraren men han hjälper enbart ett elevpar och det 
paret består av flickan och en pojke. Till de övriga paren säger han att de ska läsa i sina 
böcker och lösa det själva. Han går också ifrån en elev som han hjälpte för att istället hjälpa 
flickan som uttryckt att hon behöver hjälp (tabell 8:2). 

4.3 Jämförelse av observationerna i klass A och klass B 
Läraren i klass A har alltid gett eleverna instruktioner, medan läraren i klass B har under 
några tillfällen inte instruerat eleverna hur de ska arbeta, d.v.s. enskilt, parvis eller i grupp. De 
löpande observationerna ger en bredare bild av de respektive lärarnas sätt att ge instruktioner 
och vad detta innebär för eleverna. Läraren i klass B ger instruktioner till eleverna, men då de 
inte efterföljer dessa gör han inga ansträngningar för att få eleverna att arbeta efter de givna 
instruktionerna. Likheten som man kan se hos båda lärarna är att båda brukar ge en viss 
instruktion eller sätta upp regler som gäller för lektionen, men de själva brukar inte följa dessa. 
Läraren i klass A uppmanar eleverna att inte avbryta varandra under redovisningen, men han 
bryter mot reglerna själv, bl.a. genom att ställa frågor. Läraren i klass B kommenterar inte 
heller då eleverna avbryter varandra. Han ger också eleverna instruktioner om att eleverna att 
prata engelska under lektionen, men detta resulterar i att han själv använder svenskan då han 
hjälper en elev. Läraren i klass A kommenterar inte heller då eleverna pratar på svenska om 
bl.a. helgens aktiviteter, även om målspråket är engelska.  
 
Om man jämför i diagrammet (Bilaga 4) ser man att det även finns en skillnad i hur ofta de 
enskilda lärarna avbryter respektive klass, både då de tilldelar ordet till eleverna och då 
eleverna själva tar ordet. Läraren i klass A avbryter eleverna lika många gånger, oavsett hur 
eleven fick ordet. Läraren i klass B, däremot, avbröt oftare eleverna då de själva tog ordet. 
Siffran för avbrotten då eleverna fick ordet i klass B är däremot lägre än den i klass A. De 
löpande observationerna ger en annan bild av denna skillnad. I diagrammet (Bilaga 4) ser man 
att läraren i klass B avbryter eleverna oftare än läraren i klass A, men där framgår inte av 
vilket skäl. Läraren i klass A avbryter av syften som t. ex. att ställa frågor, klargöra, poängtera 
etc. medan läraren i klass B gör det för att återta kontrollen över undervisningen. Eleverna 
pratar med varandra, om andra saker än det som lektionen handlar om, och då avbryts de av 
läraren.  
 
Följdfrågorna används i klass A oftare och mer än i klass B. Läraren i klass A använde sig av 
följdfrågor i de situationer som vi redogör för under avsnittet ”Resultat och analys av 
kvantitativ observation”. Läraren i klass B, däremot, ställde inga följdfrågor i motsvarande 
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situationer, och enligt diagrammet skedde detta 7 gånger (Bilaga 4). Följdfrågor användes 
också till olika syften i respektive klass. Läraren i klass A använde följdfrågorna som en form 
av uppmuntran att tala då det oftast leder till att eleverna vill prata eftersom de får beröm. 
Bestämt knyter han an till temat i syfte att få eleverna att tala om sina egna erfarenheter av 
ämnet. Läraren i klass B, däremot, utnyttjar följdfrågorna i samband med genomgången av 
texten. Denna typ av frågor är som sagt inte av intresse för denna undersökning.  Dock 
använder sig även läraren i klass B av följdfrågor under diskussionen om ebb och flod. När 
eleverna är ointresserade och inte är villiga att prata fortsätter läraren med lektionen och han 
gör inga nya försök till att få eleverna att tala om sina erfarenheter om ämnet.  Generellt kan 
man påstå att läraren i klass A berömmer eleverna oftare för deras prestationer än läraren i 
klass B. I klass B sker detta färre gånger, och oftast är det flickan i klassen som beröms. 
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5 Diskussion 
 
Birgersson Berger och Watanbe (2005) hittade den dolda läroplanen i sin undersökning, 
precis som Jackson som myntade begreppet för flera decennier sen. Vi anser att vi har kunnat 
identifiera den dolda läroplanen även i våra undersökta klasser och av observationerna från 
dessa går det att urskilja dess olika utformning men också konsekvenserna av detta, vilka 
yttrar sig både på ett positivt och negativt sätt. Det har framkommit att den dolda läroplanen 
inte enbart behöver vara ett negativt fenomen i undervisningen, utan den kan likaväl bidra 
med något positivt för både elever och lärare. Det viktiga är, tror vi, att man ser då den 
infinner sig där och särskilt i de fall då den är av negativ innebörd.  
 
Det är viktigt att alla elever får lika många möjligheter att komma till tals. Undersökningar 
visar att läraren använder sig av två tredjedelar av en lektions totala taltid. Detta syns tydligt i 
klass B där läraren har väldigt mycket taltid. I ett fall sker det att läraren använder sig främst 
av sina egna erfarenheter och inte elevernas. Resterande tid av en lektions taltid delas upp 
bland eleverna.  

5.1 Variation av gruppkonstruktioner motverkar den dolda läroplanen 
En av lärarens uppgifter är att lära eleverna att utveckla en förmåga för samarbete. I Lpf94 
(Lärarens handbok, 2001) står det att det är viktigt att eleverna får lära sig just detta, att 
samarbeta. Broady (1981) skriver dock att ett av de tydligaste dragen av den dolda läroplan är 
att eleverna uppmuntras till att arbeta enskilt då det är lättare att rent kvantitativt mäta de 
enskilda elevernas kunskaper. Att främja en samarbetsförmåga är viktigt, inte minst för att 
uppnå skolans uppdrag att förbereda eleverna för det kommande arbetslivet. Även detta anser 
vi borde göras inom en viss gräns, eftersom Lpf94 (Lärarens handbok, 2001) säger att man 
ska växla mellan olika arbetssätt. Enskilt arbete, då det används i majoritet av tiden, kan också 
leda till att den sociala förmågan att samarbeta med andra hindras. Denna undersökning visar 
att båda arbetssätten i de olika klasserna ofta är väldigt frekventa och enformiga, vilket vi 
menar kan ha negativa konsekvenser om man inte varierar mellan dem ibland.    
 
I klass A uppmuntrar läraren eleverna att arbeta i par/grupp och är alltid tydlig och klar med 
sina instruktioner om hur de ska arbeta. Det finns inga tveksamheter över hur eleverna ska 
arbeta, d.v.s. vilken gruppform. Det går dock att diskutera huruvida det har en positiv eller 
negativ effekt på elevernas sociala träning då eleverna själva väljer vilka de vill samarbeta 
med. Det fria valet som eleverna får göra då de bildar par eller grupper leder till att det nästan 
aldrig blir någon blandning mellan könen, utan flickor arbetar oftast med flickor och pojkar 
med pojkar. Läraren överlåter gruppindelningen helt och hållet till eleverna själva och är inte 
engagerad i det på något sätt. Englund (1992) hävdar att idealläraren, när det gäller att vara 
didaktiskt kompetent, är den som kan anpassa sin undervisning efter de rådande 
styrdokumenten, d.v.s. den ”öppna” Lpf94. Därför kunde läraren kanske vid vissa av dessa 
tillfällen själv ha bestämt grupperna och blandat eleverna i syfte att träna elevernas sociala 
förmåga. Samtidigt hade han främjat den öppna läroplanen genom att låta eleverna samarbeta 
för att på så sätt utveckla bl.a. förmågan att arbeta demokratiskt och låta alla i gruppen 
komma till tals, samt få utveckla sig själva och sitt lärande genom att självständigt arbeta i en 
grupp. 
 
Enskilt arbete behövs inte enbart ses som en negativ effekt av den dolda läroplanen. Lpf94 
(Lärarens handbok 2002) skriver att elever även ska utveckla en förmåga att självständigt lösa 
problem. Bottery (1990 i Thornberg, 2004) skriver att enskilt arbete kan leda till att eleven får 
en positiv förstärkning då de klarar av att själv lösa ett problem. Dock kan man diskutera om 
enskilt arbete inte kan vara tvärtom, att eleven får en negativ upplevelse då han/hon inte klarar 
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av att lösa en uppgift själv. Vid ett tillfälle, i klass B, fick flickan uppmuntran att klara av en 
uppgift, när hon lyckades fick hon beröm av läraren. Detta kan vi anta ledde till att flickan 
fick en positiv upplevelse. Men pojken i klassen som inte klarade av att följa med i 
genomgången på engelska och fick en egen genomgång på svenska kanske inte fick en positiv 
upplevelse av att han inte klarade av det själv vilket kan vara anledningen till att denne elev 
efter genomgången flyttar sin bänk närmare andra elever och inleder ett samarbete med dem.  
 
I klass B är läraren mindre tydlig med sina instruktioner och han ser inte heller till att de 
instruktioner han ger efterföljs. Ett antal tillfällen ger han inga instruktioner vilket leder till att 
eleverna själva beslutar vilken form de ska arbeta i. Vid en lektion inleder läraren ett enskilt 
arbete genom att ge tydliga instruktioner om att de ska arbeta enskilt, men när eleverna bildar 
små grupper som arbetar tillsammans säger han inget utan låter det fortgå. Det tål att diskutera 
huruvida detta förbereder eleverna till social träning eller inte. De formar själva sina grupper 
och alltför ofta bildar de samma grupper. Även om undersökningen inte har ämnat studera 
parkonstruktionen nämnbart, kanske det ändå går att dra slutsatsen att mindre starka elever i 
klass B drar sig till samarbete med elever som de vet kommer att klara uppgiften och på så vis 
behöver de själva inte göra så mycket. I denna klass hade det kanske varit bra med enskilt 
arbete ibland, eftersom eleverna då hade fått tillfälle att arbeta självmant och lösa uppgiften på 
egen hand, vilket skulle ge träning i ämnet. Även i dessa situationer menar vi att läraren 
kunde ha gjort en skillnad om han konkret hade instruerat eleverna att arbeta själva och sett 
till att det efterföljs. På detta sätt hade han också, som läraren i klass A, främjat att den öppna 
läroplanens kriterier hade gällt i klassrummet.  

5.2 Att skapa utrymme för elevers erfarenheter och tidigare kunskaper 
stimulerar elever att lära 
Det är intressant att se hur eleverna i respektive klass får utrymme i undervisningen att dra 
paralleller mellan undervisningsinnehållet och sina erfarenheter eller tidigare kunskaper om 
det. Kontrasten är tydlig mellan de två klasserna i detta avseende. I klass B visar det sig att 
eleverna får lära sig att deras erfarenheter kanske inte alltid är relevanta i undervisningen och 
därför kan sådana vara mer lämpliga att diskutera vid ett annat tillfälle, i ett annat forum. 
Broadys (1981) teori om detta är att eleven lär sig något dolt då läraren begränsar vad som får 
eller inte får utryckas vid ett visst tillfälle. Eleven får då lära sig att det finns krav som måste 
uppfyllas och det är att kommentaren ska uppfattas vara relevant för att därmed tillåtas av 
läraren. I klass A däremot visar observationerna att läraren lägger stor vikt vid att elevernas 
erfarenheter kommer till uttryck. Man kan även påstå att undervisningen bygger på och tar 
form alltefter att elevernas tidigare kunskaper kommer fram. Med detta menas då läraren 
medvetet bryter in under lektionen och försäkrar sig om att eleverna förstår vad 
lektionsinnehållet handlar om. Om det visar sig att eleverna inte riktigt förstår detta utnyttjar 
läraren tillfället att klargöra detta, innan lektionen får gå vidare. Eleverna i klass B har få 
tillfällen att ta tillfället i akt att uttrycka sina associationer om ämnet. När eleverna själva tar 
initiativ att redogöra för sina tidigare kunskaper om en ö, uppmuntras inte detta vidare av 
läraren. När eleverna i klass B inte svarar då läraren ger dem tillfälle har de ingen andra chans, 
något som enligt Broady (1981) kännetecknar ett av den dolda läroplanens drag, nämligen att 
eleverna ska känna att de är utbytbara (Broady, 1981).  
 
De positiva konsekvenserna, som även Birgersson Berger och Watanbe (2005) har funnit i sin 
undersökning, kan man se bl.a. i att läraren i klass A använder sig av den dolda läroplanen i 
syfte att skapa ett gott klassrumsklimat som ska få eleverna att känna en vilja och trygghet i 
klassrummet. Han välkomnar eleverna och påbörjar lektionen genom att inbjuda eleverna till 
samtal som rör helgens aktiviteter, vilket kan tänkas motivera eleverna till att vilja aktivt delta 
i lektionen. Läraren gav generellt intryck av att väldigt medvetet dra paralleller till elevernas 
erfarenheter och intressen. Han ställde alltid frågor som på något sätt utgick från eleven men 
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anknöt till det aktuella ämnet. Om detta skedde medvetet, p.g.a. att det fanns en observatör i 
rummet kan man inte utesluta. Avbrotten av läraren i klass A är få i förhållande till antalet 
elever i klassen, vilket gynnar utrymmet som eleverna får till sitt förfogande för att komma 
med egna associationer och tidigare kunskaper. 
 
I början av uppsatsen skrev vi att vi ville göra den dolda läroplanen mindre dold. Detta för att 
den kan ibland förknippas med outtalade, negativa företeelser som förekommer i skolans 
värld. Under arbetets gång visade det sig att lärarnas olika pedagogik kan främja likaså som 
den kan missgynna den dolda läroplanens förekomst. Trots att lärarna är jämnåriga, män, och 
har nästan lika många år av erfarenhet visar de olika skickligheter av att undvika de negativa 
konsekvenserna av den dolda läroplanen i sin undervisning. Vad det beror på är omöjligt att 
säga. Undersökningen har inte fokuserat på om och i så fall hur lärarna reflekterar över sin 
undervisning och om detta har någon betydelse för hur elevernas erfarenheter och tidigare 
kunskaper prioriteras då läraren planerar sin undervisning.  
 
Lpf94 (Lärarens handbok, 2001) säger att man ska utgå från elevers tidigare kunskaper och 
erfarenheter i undervisningen. Vi anser att det inte bara är något som måste följas för att det är 
uttryckt i läroplanen utan för att denna undersökning visar att detta främjar ett elevinitiativ, 
vilja och lust att lära. I jämförelsen mellan de två klasserna visar det sig att läraren i klass B 
gör detta mer sällan än läraren i klass A. Detta har även en påverkan på hur klassrumsklimatet 
blir. Som Birgersson Berger och Watanbe (2005) visar i sin undersökning så används den 
dolda läroplanen till att bemöta elevers olika behov och intressen, d.v.s. den dolda läroplanens 
konsekvenser är positiva. Även i denna undersökning påvisas detsamma, i klass A. 
Klassrumsklimatet och relationen till eleverna som läraren har är annorlunda än den i klass B. 
Tolkningen som kan göras utifrån anteckningarna i de observerade klasserna är att det beror 
på att det finns en större lyhördhet från lärarens sida i klass A. Då han ställer följdfrågor ofta 
visar läraren intresse för elevernas åsikter och uppmuntrar de att delta ännu mer i sitt lärande. 
Detta kan leda vidare till att eleverna stimuleras till vidare tänkande och på så sätt utvecklas 
deras sätt att lära.  
 
Genom att begränsa den tid som eleverna får till sitt förfogande för sina tidigare kunskaper 
och erfarenheter lär man eleverna att det är läraren som bestämmer vad som står i fokus i 
undervisningen, vilket tenderar att vara lärarens val av ämne och tema. Att ställa följdfrågor 
kan eleverna därför tolka som engagemang och tecken på intresse vilket stimulerar till en 
framtida vilja att spontant våga ta mer plats i undervisningen. 
 
Det är ett problem att man kan utgå från att Lpf94 är ett heltäckande dokument och det som 
inte inryms i den är dolt. Då läroplanerna har tolkningsutrymmen kan man kanske inte påstå 
att de är heltäckande. Eftersom denna undersökning, såväl som Birgersson Berger och 
Watanbes (2005), visar att den dolda läroplanen inte enbart är negativ utan kan även ha 
positiva effekter, kanske man kan påstå att den inte bör avskaffas. Broady (1981) och Martin 
(1976) talar om vissa åtgärder som kan vara inledande i processen att avskaffa den dolda 
läroplanen helt, även om Broady (1981) inte tror att det är möjligt att avskaffa den fullt ut. 
Istället kanske man kan hävda att man bör eftersträva att göra de positiva konsekvenserna av 
den dolda läroplanen mer synliga och även normativa och uttryckta dem i den öppna 
läroplanen. På detta sätt kan man enklare komma åt problemet med den dolda läroplanen och 
använda den på ett positivt sätt istället. Detta har man försökt att göra genom 
lärarutbildningens förlängda allmänna utbildningsområde (Prop. 1999/2000:135), men vi tror 
att det trots detta finns negativa effekter kvar. Denna studie visar exempel på hur den dolda 
läroplanen kan motarbeta den öppna läroplanen i vissa avseenden, t. ex. i genusfrågan. 
Samtidigt kan man återfinna att lärarna i undersökningen ger förslag på hur man kan omvända 
aspekter av den dolda läroplanen till ett positivt arbetsförfarande i klassrummet.  
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5.3 Genuskonstruktioner kan ha betydelse för elevernas sociala utveckling 
Einarsson och Hultman (1984) hävdar att det finns ytterligare en dold läroplan inom den 
dolda som Broady (1981) diskuterar. Den kallas för dubbla dolda läroplanen och innebär att 
läraren behandlar elever olika beroende av kön. Generellt får pojkar mer utrymme och 
möjligheter till att yttra sig vilket gör att de vänjer sig vid att stå i centrum, medan flickorna 
blir passiva som inte har lärt sig, eller kanske inte vågar, stå i centrum och ta ordet. Einarsson 
och Hultman (1984) menar att om det görs en genusskillnad och denna skillnad märks särskilt 
då pojkar får mer uppmärksamhet än flickor i form av olika tillsägelser, uppmaningar och 
taltid o.s.v. Einarsson och Hultman (1984) säger att i en klass där flickorna är i majoritet bör 
deras taltid vara större. I klass A ser vi att trots att det är fler flickor än pojkar i klassen så 
visar en snittuträkning att det inte skiljer sig nämnbart i antalet tillsägelser, rättningar och hur 
många gånger de erhåller ordet. Eftersom flickorna är majoritet i klass A så borde även siffran 
för dessa uppmaningar vara i förhållande till antalet flickor i klassen, vilket inte är fallet. 
Wernersson (1977) säger att i klasser där pojkarna är i majoritet brukar det visa sig att det är 
också de som får mer uppmärksamhet än flickorna, men i klasser där det finns flest flickor 
brukar det inte innebära detsamma. Där brukar det istället inte finnas någon skillnad, menar 
Wernersson (1977). Denna undersökning visar dock att så är inte fallet i klass A. Flickorna 
där uppmärksammas mer av läraren och tilldelas ordet oftare, i jämförelse med pojkarna.  
 
Då pojkar får mer utrymme än flickor kan detta leda till att pojkar hamnar i centrum och att 
flickorna blir mer passiva. Einarsson och Hultman (1984) menar att det kan leda till att 
pojkarna får en högre grad av social träning än vad flickorna får och detta är något som 
Wernersson (1988) understryker. Stinson (2005) hävdar att negativa konsekvenser av den 
dubbla dolda läroplanen finns i dansutbildningen, d.v.s. även i vuxenlivet. Hon menar också, 
som Martin (1976) och Broady (1981), att reflektion och medvetenhet om hur denna skillnad 
mellan eleverna kan yttra sig och varför den gör det, kan vara ett steg närmare att avskaffa 
denna negativa konsekvens av den dolda läroplanen. Om man inte gör det riskerar man att 
förstärka bilden av den stereotypa genuskonstruktionen i samhällslivet, menar hon (Stinson, 
2005). Vidare kan eleverna få den uppfattningen att verkligheten ser ut som så och om man 
inte försöker förändra detta redan i skolan, genom t. ex. att diskutera det under lektioner, 
kanske i samband med värdegrunden. Effrat och Schimmels (2003) resonemang att samhällets 
missgynnas av asymmetriska förhållanden kan kanske tillämpas även här. Samhället idag 
återspeglar inte att kvinnor och män är jämställda. Det är därför viktigt att eleverna bör lära 
sig att eftersträva att kvinnor och män är och skall vara jämställda, för att det är till fördel för 
alla. Vi anser att den moraliska instruktionen i skolans värld (Jackson, m.fl, 1993) kan göra en 
stor skillnad i denna fråga. 
 
Vid ett lektionstillfälle i klass A blir flickorna klara tidigt men väljer att inte meddela läraren 
detta, utan väntar istället ut tiden, medan pojkarna direkt låter läraren få reda på när de är 
klara. Broady (1981) förklarar detta med att säga att flickor tenderar att enklare anpassa sig 
till den dubbla dolda läroplanen. Enligt det kvantitativa diagrammet så har flickorna högst 
frekvens på alla tabeller och borde därmed vara vana vid att stå i centrum, eftersom man antar 
då att de också stod i centrum oftare. Pojkarna som inte uppnår samma höga frekvens av 
tillsägelser, uppmärksamhet o dyl. borde då vara mer passiva och sitta och vänta på sin tur. 
Att pojkarna oftare än flickorna får följdfrågor som har med lektionsinnehållet har vi 
redogjort för under ”Resultat och analys av kvalitativ observation”. Detta stämmer inte 
överens med Einarsson och Hultmans (1984) påstående om att pojkar får fler processfrågor, 
medan flickor tenderar att få frågor som upprepar något som har sagts tidigare, d.v.s. som har 
med lektionsinnehållet att göra. I detta fall har vi alltså kunnat se motsatsen av detta, nämligen 
att pojkarna oftare fick frågor som är kopplade till lektionen.  
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I klass B får pojkarna mer uppmärksamhet, vilket syns tydligt i form av tillsägelser och 
tillrättavisningar. Denna skillnad mellan de båda könen kan ses som en negativ aspekt då i de 
fall då pojkarna uppmärksammas mest är det i form av tillsägelser, avbrott och rättningar. 
Trots att den uppmärksamhet pojkarna i klass B får är av negativ art märks det tydligt att de 
får en social träning som gör att de vågar stå i centrum. Som Einarsson och Hultman (1984) 
också hävdar, visar det sig att pojkarna tar ordet från läraren och avbryter diskussioner för att 
fråga något helt annat. De tar utrymme i klassens gemensamma atmosfär, som ibland kanske 
kan upplevas störa andra elever, utan att läraren kommenterar det. Pojkarna i klass A fick 
också oftare mer beröm än flickorna, något som Frey och Slaby (1979 i Wernersson, 1988) 
också hittar i sin undersökning. De påstår att det har att göra med vilka förväntningar läraren 
har på eleverna. Detta kan leda till att pojkars kunskaper blir bredare och bättre än flickornas, 
p.g.a. feedbacken som de får av läraren, vilket kan innebära skillnad i det sociala samspelet. 
Det har alltså liten betydelse vilken typ av feedback som pojkarna i de båda klasserna får, 
oavsett om det är positivt eller negativt. Skillnader mellan flickornas och pojkarnas kunskaper 
och självförtroende i respektive klass kan uppstå p.g.a. detta.  
 
Englund (1992) säger att om man som lärare tolkar den öppna läroplanen rätt och förverkligar 
dess mål är man på rätt väg att bli en bra lärare. Det är lärarens ansvar att sudda ut skillnaden 
mellan de båda könen, och alla elever har lika rätt att komma till tals. I klass B kan det 
ifrågasättas om det sker då den formen av hjälp flickan oftast får är direkt hjälp. Med detta 
menar vi då att när flickan behöver hjälp ger läraren oftast henne svaret direkt till skillnad från 
pojkarna som får ledande frågor och fler alternativ. Vid ett tillfälle uppmuntrar läraren flickan 
att tänka efter och när hon klarar det får hon beröm av läraren, något som inte inträffade i 
något fall med pojkarna. I klass A kan man se en skillnad i lärarens förväntningar av elevernas 
kunskaper. Han uttrycker tydligt sin förvåning över hur en pojke förstår ett ord men reagerar 
inte när en flicka klarar av ord utan svårigheter. Harrison, Azzarito och Burden (2004) menar 
att skolan är en plats där stereotypa tankar bildas och sprids. Stinson (2005) är också av den 
uppfattningen. Einarsson och Hultman (1984) säger att det är viktigt att man alltid har i åtanke 
att varje elev är en enskild individ. De kommer inte till skolan som oskrivna blad, utan de har 
egna tankar, erfarenheter och uppfattningar. Däremot innebär det inte att skolan och den 
enskilde läraren inte ska sträva emot att eleverna ska utvecklas till fördomsfria individer som 
respekterar alla i samhället, oavsett kön.  
 
Att det görs en skillnad mellan elever beroende av kön beror på att man som lärare ibland kan 
bli lite hemmablind, säger Einarsson och Hultman (1984), vilket är ytterligare ett exempel på 
varför man bör reflektera över sin undervisning Lärarna är så präglade av att det finns 
olikheter mellan de två könen att de därför inte ens tänker på att de behandlar eleverna olika. I 
boken Språksociologi (2004) säger Einarsson att de flesta lärare är medvetna om att de ibland 
behandlar elever av olika kön olika, men de inte inser att deras egen bild av hur de beter sig i 
klassrummet inte alltid överensstämmer med deras faktiska beteende.  

5.4 Demokrati och jämlikhet i undervisningen skapar lust att delta 
Demokrati i undervisningen är inte exemplifierad i klass B, trots att Lpf94 (Lärarens handbok, 
2001) säger att det inte räcker med att endast teoretiskt redogöra för vad demokrati innebär, 
utan det krävs även att eleverna aktivt ska utöva det. Då eleverna i klass B gör ett försök att 
vara delaktiga i sin undervisning genom att visa att de tycker att deras klasskamrater stör då 
de kommer in sent till lektionen, avvisas detta av läraren. Läraren i klass B avbryter eleverna 
mer än dubbelt så många gånger som läraren i klass A, enligt kategorischemat, men eftersom 
det bara rör sig om siffror är det svårt att sätta dessa i sammanhang. Det är dock ändå viktigt 
att poängtera att detta skedde så många gånger, vilket ger en bild av elevernas möjlighet att 
komma till tals och avsluta det utan att bli avbrutna av läraren.  
 



 34

Thornberg (2004) menar att skolan inte ger elever tillfälle att aktivt vara med i beslutfattande 
processer som rör deras utbildning. Eleverna luras till att tro att deras intressen i frågan har en 
avgörande roll. I de undersökta klasserna är det kanske tydligast då det gäller diskussionen om 
förseningarna i klass B där läraren inte tar fasta på elevernas uttalanden om deras upplevelser 
av kamraterna som kommer in försent och stör. Istället väljer han nästan att gynna de som inte 
håller tiden, vilket är orättvist för de elever som håller tiden och som ser detta som ett 
störande moment i undervisningen. Det hade kanske varit mer lämpligt att klassen hade 
kommit överens om vilka konsekvenserna ska bli om man kommer för sent, för det är viktigt 
att eleverna får känna att de har en viss makt över sin utbildning. Detta dels för att omvända 
den negativa sidan av den dolda läroplanen till något positivt, så som i fallet av klass A där 
man strävar efter ett bra klassrumsklimat, och dels för att forskning visar att elever knappt har 
någon möjlighet att delta i beslut som rör deras utbildning. Pahl (1990 i Effrat & Schimmel, 
2003) säger att det är omöjligt att lära elever om demokrati om de inte får delta aktivt för att 
kunna tillgodogöra sig dess mening. Följden av detta kan bli att eleverna som vuxna inte tror 
på demokratin och därför inte utnyttjar sina medborgerliga rättigheter att aktivt delta i 
samhällslivet, vilket innebär att skolan inte har fullgjort sitt uppdrag att fostra eleven till att 
delta i demokratiska beslutprocesser i samhälls – och arbetslivet (Lärarens handbok, 2001). 
För att detta ska vara möjligt krävs det därför att eleverna får komma till tals och att deras 
förslag och önskemål ska tas hänsyn till och detta ska också resultera i en förändring som 
eleverna anser vara en produkt av deras deltagande. Läraren bör kanske därför gynna denna 
möjlighet genom att vara lyhörd för elevernas upplevelser och idéer om hur man kan förbättra 
deras möjligheter att lära sig och känna sig delaktiga i sin inlärningsprocess.  
 
Enligt Einarsson och Hultman (1981) är det lärarens och skolans ansvar att sträva mot att 
eleverna utvecklas till människor som respekterar alla i samhället, utan några begränsningar 
beroende av vilken ställning man har i samhället. Det är i skolan som eleverna skapar en 
social identitet och det är även här som deras egen sociala förmåga påverkar andra elever. 
Harrison, Azzarito och Burdens (2004) beskrivning av skolans värld kan ses som en 
katalysator där olika stereotypa förutsättningar och tankar bildas och sprids. Därför är det 
viktigt att man är medveten om att man som lärare kan bidra till att förstärka eller försvaga 
dessa åsikter. Att ge eleverna en ambivalent bild av vilka regler som gäller i klassrummet, 
vilka för övrigt ibland kanske är outtalade men dock viktiga för allas trivsel, underlättar inte 
detta. Som lärare är man en förebild och att explicit upprätthålla regler för att sedan själv 
motarbeta dem kan förvirra eleverna och skapa en känsla av orättvisa. Jackson m.fl. (1993) 
skulle då påstå att den moraliska instruktionen och moraliska praktiken inte är detsamma. Att 
särbehandla elever av olika skäl t. ex. p.g.a. kön kan uppröra elever för att man inte handlar 
rätt, rent moraliskt, något som man dessutom själv har predikat för. Det skapas alltså en 
motsägelsefullhet mellan implicita och den explicita värdepedagogiken (Thornberg, 2004) 
vilka då inte överensstämmer med varandra. Indirekt lär man eleverna att agera på samma sätt, 
d.v.s. i motsats till det man säger är korrekt att handla efter. Detta kanske är tydligast, då det 
gäller de undersökta klasserna, när läraren i klass A avbryter eleverna även om han själv säger 
till de andra i klassen att man inte ska göra så. Likadant är det då läraren i klass B ger 
instruktioner om hur eleverna ska arbeta men godkänner indirekt att vissa elever inte följer 
instruktionerna, eftersom han inte kommenterar det.  
 
Att kontrollera eleverna genom regler som t. ex. räcka upp handen, stänga av telefonen etc. 
tycks inte vara av vikt i de undersökta klasserna. Detta ses annars som en negativ konsekvens 
av den dolda läroplanen, enligt Portelli (1993). Broady (1981) menar att det här är ett sätt för 
läraren att betona sin ställning i klassrummet i syfte att kunna ha kontroll över klassen. Någon 
sådan företeelse går inte att urskilja i klass A och klass B. Därför kan det påstås att lärarna 
inte intar en auktoritär position och därmed värnar om jämlikheten vilket Lpf94 (Lärarens 
handbok, 2001) förespråkar. Effrat och Schimmel (2003) stödjer detta tillvägagångssätt 
genom att säga att samhället gynnas av att det inte finns några asymmetriska förhållanden då 
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man har allt att vinna genom en jämbördig relation. Att vara lärare innebär också att man ska 
vara en reflekterande praktiker vilken ständigt ska utveckla ens lärarroll och utifrån sina 
erfarenheter även kritiskt granska sin undervisning och sig själv som pedagog. Detta för att 
man bl.a. enklare ska se mönster i ens planering och genomförande av undervisning vilka inte 
ger önskvärda resultat och kanske t.o.m. har negativa effekter i klassrummet. Portelli (1993) 
säger att som lärare har man ett ansvar och en moralisk plikt att vara uppmärksam och 
undvika negativa konsekvenser av den dolda läroplanen. Enligt Giroux (1988 i Portelli, 1993), 
kännetecknas bra pedagogik av detta. Att vara medveten om den dolda läroplanen och dess 
konsekvenser associeras alltså därför med bra pedagogik. Detta innebär för den enskilde 
läraren att man reflekterar över sin undervisning för att enklare kunna urskilja vad man har 
ämnat lära ut, om man lyckats med det och slutligen vad man har förmedlat utöver 
lektionsstoffet (Martin, 1976).  
 
Kelly (2004) och Goodlad (Eklund, 2003) talar om läroplanens olika sidor och beskriver den 
dolda läroplanen som en av dessa sidor som oftast inrymmer moralisk påverkan. Broady 
(1981) säger att den inte enbart är negativ, utan som Portelli (1993) påstår, det är 
konsekvenserna av den som kan vara negativa. Broady (1981) säger att den dolda läroplanen 
aldrig kan avskaffas, så länge den består av krav som skolan ställer på eleverna, och 
Birgersson Berger och Watanbe (2005) menar att den dolda läroplanen finns för att lärare 
arbetar på olika sätt. Enligt Dekle (2004) är den dolda läroplanen inte ett passivt eller 
stillastående fenomen. Historiskt sett har den dolda inte alltid varit dold, men har blivit det. 
Det är en aktiv och förändringsbar företeelse, vilket kan ses som att den alltid kommer att 
finnas, men i olika former. Vi anser inte heller att den kan eller bör avskaffas till fullo, 
eftersom vi har sett vissa positiva konsekvenser av den i denna undersökning. Däremot är 
reflektion ett bra sätt att varsebli vilka de negativa konsekvenserna av den dolda läroplanen i 
ens undervisning är. Genom att vara en reflekterande praktiker genomgående i sitt yrke kan 
man enklare hitta och arbeta med olika metoder som fungerar bra för att eliminera de 
oönskade företeelserna som kan uppkomma i undervisningen.   

5.5 Yrkesrelevans och didaktiska implikationer 
Kunskap om den dolda läroplanen är av yttersta relevans för alla som är verksamma inom 
skolvärlden, särskilt lärare. En ideallärare beskrivs som en lärare som arbetar efter Lpf94 
(Englund, 1992). Med tanke på att samhället och kravet på kunskap ständigt förändras skapas 
också nya villkor för lärande. Detta kan innebära att skolan därför kräver av eleverna en stor 
anpassningsförmåga och i denna process kan det förmodligen yttra sig även andra kunskaper 
som är outtalade. Det är viktigt att vara medveten om att man som lärare därför kanske lär ut 
andra saker än det man har ämnat lära ut (Broady, 1981). Man kan inte påstå att allt som inte 
återfinns i Lpf94 är dolt, och inte heller att det dolda upplevs vara osynligt för alla, men 
viktigt är det att man som lärare känner till att dessa faktorer kan påverka ens undervisning. 
Genom noggrant och kritiskt reflekterande ökar man möjligheten att omvända negativa 
effekter av den dolda läroplanen till positiva sådana.  
 
Denna undersöknings didaktiska implikationer bygger på det som vi diskuterar ovan. Som 
lärare gäller det att man kan ta till sig de olika kunskaps- samt utvecklingsfrågor som dels 
samhället och dels den egna arbetssituationen kräver. Att skapa en förmåga att se de 
konsekvenser och påverkan som ens egen undervisning har kan hjälpa en att undvika de 
negativa aspekterna av en dold läroplan och på så vis skapa en bättre undervisningssituation. I 
detta arbete har vi lyft fram begrepp och perspektiv som synliggör och förklarar den dagliga 
verksamheten, vilket vi anser underlättar för möjligheten att kunna se sin undervisning 
objektivt. 
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Att inte vara medveten om hur de negativa effekterna av den dolda läroplanen kan yttra sig i 
ens undervisning kan innebära negativa följder för elevers lärande. Den sociala träningen där 
elever lär sig bland annat samspel med varandra, oavsett kön, kan bli enformig, om eleverna 
själva alltid får välja sina grupper. Detta kan betyda att elever stimuleras till en utveckling av 
den sociala utvecklingen. De stereotypa föreställningar som finns i samhället kan bli något 
normerande även i skolan, om man inte aktivt arbetar med jämställdhetsfrågor (Stinson, 2005). 
Det är inte till fördel för att detta ska uppnås om läraren själv gör en skillnad mellan sina 
elever, beroende på vilket kön de tillhör (Einarsson & Hultman, 1984). Detta lär eleverna, 
eller i.a.f. signalerar, att det anses vara acceptabelt att förvänta sig olika saker av kvinnor 
respektive män. Eleverna måste ha en vilja för att kunna lära. Detta anser vi att man kan 
gynna genom att utgå från deras tidigare kunskaper och erfarenheter i undervisningen. 
Delaktighet i besluttagande vad gäller sin utbildning ger eleverna tillfälle att se att deras 
åsikter gör en skillnad. Elevinflytande i undervisningen kan således utveckla elevernas 
framtida vilja att delta i det demokratiska samhället (Effrat & Schimmel, 2003). Detta 
förutsätter att de aktivt har fått vara med i olika beslutsprocesser, och inte bara har blivit 
teoretiskt introducerade för begreppet.   

5.6 Reliabilitet och validitet 
När det gäller reliabiliteten i en kvalitativ undersökning ska den först och främst förstås 
beroende av den kontext som undersökningen bygger på (Patel & Davidson, 2003). Vidare, i 
kvalitativa studier ska validiteten vara stabil på det sätt att några oväntade händelser inte får 
förekomma. Undersökningen ska gå till på samma sätt, under samma villkor för alla 
deltagande och man menar att resultaten ska vara desamma om de genomförs vid en annan 
tidpunkt. Trost (1997) säger att man då utgår från ett statiskt förhållande, vilket han ser som 
ett problem i. o. m. att vi hela tiden befinner oss i en process.  Detta innebär då för att få fram 
de resultat som gäller för skola 1, klass A, måste man observera fyra tillfällen och under olika 
tidsperioder: 40 minuter, 40 minuter, 23 minuter och 15 minuter. Vi kan inte påstå att våra 
resultat kan komma fram igen om undersökningen hade gjorts vid ett annat tillfälle, eftersom 
lärarna, eleverna, lektionerna och andra medverkande faktorer i kontexten inte kan vara 
detsamma i andra klasser.  
 
Valet av metod anser vi är mest passande, eftersom observationsmetoden ger observatören 
tillfälle att fånga så mycket som möjligt av det som sker i klassrummet. Kanske kunde vi ha 
kompletterat vår undersökning genom att intervjua eleverna för att på så vis även få en bild av 
om eleverna upplever det som vi har sett i våra observationer. Patel och Davidson (2003) 
menar däremot att validiteten i kvalitativa studier inte bara ska kretsa kring 
datainsamlingsmetoden. Det ska istället genomsyra hela arbetsgången, särkskilt kring 
mängden av data som observatören har skaffat för att kunna göra en trovärdig tolkning. Vi 
anser att vi har tillräckligt mycket data för att kunna dra generella slutsatser av det vi har sett i 
de olika klasserna. Men vi kan inte påstå att det på något vis är representativt, eftersom vi bara 
har tittat på två klasser.  
 
De etiska aspekterna som ska tas hänsyn till är ett exempel på hur man visar professionalitet 
och därmed ökar rapportens validitet (Trost, 1997). Genom att bara ange länet för skolorna 
anser vi att vi har tagit hänsyn till de etiska aspekterna, även om deltagarna bara har haft 
generell information om observationerna och dess syfte. Detta har vi gjort för att vi använde 
oss av ”halv sanning” - metoden, eftersom vi trodde att de då skulle bete sig mest naturligt. Vi 
kan dock inte utesluta att lärarna har blivit påverkade av vår närvaro, och kanske behandlat 
eleverna av olika kön mer rättvist under våra vistelsetillfällen. Att vi använde oss av 
triangulering anser vi är till fördel för undersökningen och förstärker dess reliabilitet, eftersom 
vi har sett klassrumsinteraktionen ur två olika perspektiv. Dels ett där vi såg hur ofta 
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skeendena ägde rum och dels ett där vi beskrev skeenden utifrån den kontext som det 
utspelade sig i. 
 
Reliabiliteten värderas också beroende på om man har lyckats uppvisa avvikande skeenden 
som skiljer sig från det normativa. Om man har tillfört någon ny kunskap till området är det 
som ska vara i fokus då man arbetar med kvalitativa studier. Vår undersökning har kunnat 
uppvisa några motsatser till vad vissa teoretiker påstår, vilket vi anser vara ett avvikande 
beteende. Avslutningsvis vill vi lyfta fram att Patel och Davidson (2003) påstår att det inte går 
att med visshet bekräfta validiteten i kvalitativa undersökningar. Det gäller även för vår 
undersökning.  

5.7 Förslag till vidare forskning  
Under arbetet med denna undersökning har vi inte kommit i kontakt med forskning som 
behandlar om det finns en dold läroplan som yttrar sig i undervisningen i klasser där det finns 
elever med invandrarbakgrund. Lpf94 (Lärarens handbok, 2001) säger att alla ska vara 
jämlika i skolan och det är också där man ska förmedla och uppmuntra jämlikhet i samhället.  
 
Det hade varit intressant att se en studie där man har observerat om undervisningen ser 
likadant ut för alla elever i klasser där det finns blandning av elever med svensk bakgrund och 
andra etniciteter. Om den inte gör det, vad beror det på? Vissa invandrarelever kan ha svårt 
för att lära sig språket, vilket kan vara ett hinder för eleven även i andra ämnen. Att skolan 
bemöter detta behov genom svenska som andraspråk eller att man formar klasser där andra 
elever med liknande behov behöver hjälp kanske kan vara ett effektivt sätt att förstärka 
elevernas andraspråk. Men vad händer med invandrarelever som behärskar svenskan lika bra 
som sitt förstaspråk? Är undervisningen för dem likadan som för deras svenska klasskamrater, 
eller utgår man från att de ändå kan ha svårigheter? Varför/Varför inte? 
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Bilaga 1 
Kategorischema 

Hur undervisningen uppmuntrar eleverna att arbeta enskilt 
 
Läraren ger inga instruktioner  _______________________________________ 
  

Eleverna arbetar enskilt _______________________________________ 
 
Eleverna samarbetar _______________________________________ 

 
Hur elevernas erfarenheter undertrycks  
 
Eleven blir avbruten av läraren (eleven tog ordet) _________________________ 
 
Eleven blir avbruten av läraren (eleven fick ordet av läraren) ______________ 
 
Läraren ställer inga följdfrågor ____________________________________ 
 
 
Hur den dubbla dolda läroplanen gestaltar sig 
 
Pojke tar ordet och blir inte avbruten (av läraren)  ________________________ 
 
Pojke tar ordet och blir avbruten ___________________________________ 
 
Pojke får ordet  ___________________________________ 
 
 
Flicka tar ordet och blir inte avbruten (av läraren) ___________________________ 
 
Flicka tar ordet och blir avbruten  ___________________________________ 
 
Flicka får ordet   ___________________________________ 
 
 
Pojke blir tillrättavisad/tillsagd ___________________________________ 
 
Flicka blir tillrättavisad/tillsagd ___________________________________ 
 
 
Pojke blir rättad  ___________________________________ 
 
Flicka blir rättad  ___________________________________ 
 
 
Pojke får uppmärksamhet 
i form av hjälp och/eller följdfrågor ___________________________________ 
 
Flicka får uppmärksamhet 
i form av hjälp och/eller följdfrågor ____________________________________ 
 



Bilaga 2 
Löpande observation 

 
Tidpunkt och verksamhet:   
 
 
 
Skeende          Elevbeteende  Läraragerande  
 



Bilaga 3 
 

Skola 1, klass A och Skola 2, klass B
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Skola 1, klass A och Skola 2, klass B
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Bilaga 6 
 

Skola 2. klass B
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Bilaga 7 

Tabell 7:1 Lektion: Ordkunskap och talövningar. 

Löpande observation 
 
Tidpunkt och verksamhet: 13/3 Skola 1, klass A: Engelska C – lektion; ordkunskap och 
talövningar. 
 
Skeende          Elevbeteende  Läraragerande  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Läraren pratar om vad som gäller 
för sista tillfället, d.v.s. vad 
eleverna ska tänka på inför 
redovisningen. 
 
Läraren håller kort i handen med 
ett visst ord. Försöker beskriva 
ordet så att eleverna ska komma på 
vilket ord han har i handen. 
 
Instruktioner ges om att eleverna 
ska arbeta två och två och beskriva 
ordet för varandra (fortfarande 
kortspelet). Ca 10 minuter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Läraren går igenom orden på 
tavlan.  
 
 
Läraren ställer en fråga och riktar 
den till två pojkar längst fram.  
 
 
Läraren ställer fråga igen. 
 
 
Läraren ställer ytterligare en fråga.  
 
 
 
Läraren frågar en tjej om hon har 
snorklat på sin semester som hon 
kom från ganska nyligen. 
 
 
Raderar bort orden från tavlan och 
frågar klassen vilket ord han tog 
bort. Han fortsätter så: raderar bort 
andra ordet och frågar vilket ord 
det var först och vilket kom sen. 

Elev (pojke) avbryter läraren och 
frågar om något som läraren redan 
har nämnt.  
 
 
En pojke gissar rätt. 
 
 
 
 
Eleverna delar in sig i grupper. Alla 
sitter med sin närmaste kamrat. Det är 
bara i ett fall där två flickor och en 
pojke sitter tillsammans. Alla andra 
paren består av flicka – flicka eller 
pojke – pojke.  
 
Två flickor blir färdiga ungefär 
samtidigt som ett pojkpar.  Pojkparet 
talar om det för läraren. Flickorna 
sitter tysta och väntar. 
 
Pojke avbryter och kommer med egna 
förslag på hur man annars kan 
beskriva ordet. 
 
En av pojkarna svarar.  
 
 
 
Pojke svarar utan att ha blivit tilldelad 
frågan. 
 
Flicka svarar och knyter an till då hon 
bröt benet. 
 
 
Flickan svarar och säger nej. 
 
 
 
 
Eleverna tycker att det är roligt och 
svarar i kör. De gissar rätt varje gång. 
 

Läraren upprepar vad han sa 
tidigare. Försäkrar sig om att 
eleven har förstått hur han menar. 
 
 
Läraren kommenterar det: ”Det är 
klart du kan det här, du vann ju 
över alla sist.”  
 
 
Läraren står vid katedern och håller 
på med böcker och annat som han 
har med sig till lektionen.  
 
 
 
 
Läraren ber de skriva orden på 
tavlan.  
 
 
 
Läraren instämmer och fortsätter 
att prata om ordet genom att ta 
andra exempel.  
 
Läraren bekräftar att hans svar var 
rätt.  
 
 
Läraren bekräftar att hans svar var 
rätt. 
 
Läraren ställer följdfrågor, det är 
tydligt att han vill få henne att prata 
mer.  
 
Läraren går vidare. 
 
 
 
 
Läraren berömmer deras 
minnesförmåga.   
 



Tabell 7:2 Lektion: Läsning. 

Löpande observation 
 
Tidpunkt och verksamhet: 14/3 Skola 1, klass A: Engelska C – lektion; läsning. 
 
Skeende          Elevbeteende  Läraragerande  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Läraren frågar hur helgen har 
varit. Vänder sig till en flicka 
och frågar om hon har jobbat.  
 
Högläsning: läraren ber en flicka 
läsa.  
 
 
 
 
Medan en elev (pojke) läser 
avbryter en annan pojke och 
berättar om det han kan om 
däggdjur.  
 
Läraren ber flicka läsa. 
  
 
 
Läraren ber nästa elev (pojke) 
läsa. 
 
 
 
 
 
Läraren ber nästa elev (pojke) 
läsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läraren ber nästa elev (pojke) 
läsa.  
 
 
 
Pojke avbryter en annan elev 
medan denne läser.  
 
 
 
 
 
Läraren ber nästa elev (flicka) 
läsa.  
 

Flickan svarar att helgen har varit bra 
och att hon har jobbat.  
 
 
Flickan läser 
 
 
 
Ingen svarar på det.  
 
 
 
 
 
 
Flicka läser.  
 
Flickan svarar nej. 
 
Pojke läser.  
 
 
Pojken svarar. 
 
 
 
Pojken läser. 
 
 
Pojken svarar nej. 
 
Pojke kommenterar, associerar  och 
drar paralleller till egen erfarenhet. 
 
 
 
 
Pojken läser. Uttalar ett ord fel av 
misstag men rättar sig själv 
omedelbart.  
 
 
 
 
Eleven avslutar det han sa och blir 
tyst.  
 
 
 
Flicka läser men stannar upp då och 
då. Hon blir osäker inför uttalet av 
vissa ord.  
 
Stannar upp under läsningen igen. 
 
 
Pojken uttalar rätt och flickan rättar 
sig efter pojkens uttal.  

Läraren ställer en följdfråga, 
intresserar sig mer för vad flickan 
har gjort.  
 
Läraren avbryter emellan och 
frågar om någon har en fråga än så 
länge.  
 
 
 
Läraren svarar på det som eleven 
pratar om, ställer följdfrågor till 
resten av klassen i samband med 
det som pojken sa.  
 
Frågar flickan om hon har några 
frågor om det som hon läste nyss. 
 
 
Läraren ställer en följdfråga med 
anknytning till texten. 
 
Läraren berömmer. Han är 
förvånad över att pojken kunde de 
svåra orden i den delen av texten.  
 
Läraren undrar om eleven har 
någon fråga angående texten. 
 
Läraren frågar något annat som 
anknyter till textens tema.  
 
 
Läraren intresserar sig ännu mer 
och ställer fler frågor.  
 
 
Läraren berömmer för att pojken 
rättade sig själv, att han själv hörde 
att det var fel uttal av ordet. Ber 
honom att fortsätta läsa.  
 
Läraren tillåter det men ”mmar” 
bara.  
 
 
 
 
 
Läraren hjälper henne. 
 
 
 
Läraren frågar pojke hur man ska 
uttala det.  
 
Läraren bekräftar att det är rätt. 
 



Tabell 7:3 Lektion: Redovisning. 

Löpande observation 
 
Tidpunkt och verksamhet: 20/3 Skola 1, klass A: Engelska C – lektion; redovisning. 
 
Skeende          Elevbeteende  Läraragerande  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En grupp flickor redovisar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pojke debatterar mot det som 
flickorna redovisar om, vilket 
handlar om djurplågeri och att de 
inte tycker att en människa är mer 
värd än ett djur. Pojken säger att 
man visst ska hellre offra djur än 
människor.  
 
 
Läraren frågar vad eleverna tycker  
om ämnet.  
 
 
 
 
Pojkar redovisade om doping inom 
idrotten. De talar om vad som görs 
för att undvika att idrottare dopar 
sig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lektionen avslutas med en 
diskussion om helgens aktiviteter 
och djur. 
 

 
 
 
Flickgruppen väntar.  
 
 
 
 
En flicka i gruppen förklarar ordet 
och exemplifierar. Sedan fortsätter 
gruppen med sin redovisning. 
 
Flickorna försvarar sig och 
förtydligar att det inte handlar om 
medicinska frågor utan om 
skönhetsprodukter som testas på djur. 
Flickorna menar att det finns andra 
alternativ.  
 
 
 
Eleverna räcker upp handen och ger 
sina synpunkter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En av pojkarna ger sin syn på saken.  
 
 
 
 
Eleverna avslutar sin redovisning. 
 
 
Eleverna samtalar med varandra 
ganska fritt om dessa ämnen. 
Mestadels på svenska (främst flickor), 
i några fall då det fortfarande rör sig 
om uppgiften talar de på engelska 
(pojkar).  
 

Läraren avbryter och frågar de 
andra eleverna om de kan ett visst 
ord som flickorna använde.  
 
 
Läraren ber flickgruppen förklara 
ordet. 
 
 
 
 
 
Läraren låter eleverna debattera en 
stund. Han bryter in väldigt sent i 
diskussionen och säger att debatten 
och frågorna ska komma efter 
redovisningen, inte nu. 
 
 
 
Läraren knyter an till sina egna 
erfarenheter. Han ställer också 
följdfrågor till elevernas 
kommentarer. Är ute efter vad de 
personligen tycker om det, inte vad 
de vet, baserat på fakta. 
 
Läraren bryter in mitt i redovisning 
och frågar efter vad de själva har 
för idéer om hur man kan förhindra 
att detta sker. 
 
 
Läraren nickar och instämmer med 
det som pojken säger. Ger egna 
förslag också.  
 
 
 
Läraren lyssnar och deltar men 
tillrättavisar inte de som pratar 
svenska.  
 
 
 
 



Bilaga 8 

Tabell 8:1 Lektion: Textläsning och textgenomgång. 

Löpande observation 
 
Tidpunkt och verksamhet: 14/3 Skola 2, klass B: Engelska A – lektion; textläsning och 
textgenomgång. 
 
Skeende          Elevbeteende  Läraragerande  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sen ankomst bland elever leder till 
en diskussion. 
 
 
 
 
 
 
Uppgiften ges, en text ska läsas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De elever som är sena anländer. 
 
 
 
 
 
 
 
Genomgång av den text som de 
läst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det ringer på en elevs 
mobiltelefon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funderingar kring uppgiften de 
arbetar med. 
 

Elever blir irriterade och stökiga och 
tycker att läraren ska anmäla sen 
ankomst på de om är sena. 
 
En elev (pojke) ställer sig vid 
ingången och skriker efter den sena 
flickan. Elever skrattar. 
 
Eleverna pratar med varandra istället, 
enbart ett fåtal elever läser texten. 
 
 
Elever pratar och hjälper varandra 
trots att läraren instruerat enskilt 
arbete. 
 
 
Enbart en elev, pojke, retar sig på att 
de kommer försent och kommer med 
anmärkningar på det. Flickan som är 
sen ursäktar sig för läraren. Övriga 
elever fortsätter med sitt arbete. 
 
 
 
 
 
Eleven svarar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleven svara och säger att han har 
lektion och lägger på. 
 
 
 
Elevens ringsignal leder till 
diskussion hos några elever. 
 
 
 
Elever ställer frågor om uppgiften 
 
Elever som tidigare frågat och inte 
fått hjälp upprepar sina frågor. 
 

Läraren försöker lugna ner klassen 
genom att säga till dem att de ska 
lugna ner sig. 
 
Läraren frågor vad eleven sysslar 
med och tillrättavisar honom. 
 
 
Läraren ger instruktioner för att 
eleverna ska arbeta medan de 
väntar på de sena eleverna. 
 
 
 
Läraren säger inget, går bara runt 
och tittar. 
 
Läraren anmärker om att de ändrat 
tiden och sätter eleverna i arbete 
utan att anmäla deras sena 
ankomst. 
 
 
 
 
Läraren ställer frågor, pekar ut en 
elev som ska svara. 
 
 
 
Läraren ställer följdfrågor och ber 
om förklaring. 
Ställer nya frågor och när ingen 
elev frivilligt räcker upp handen får 
den elev som redan svarat frågan 
 
Läraren ber eleven gå ut och ta 
telefonsamtalet utanför 
lektionssalen. 
 
 
 
Läraren säger till eleven och 
tillrättavisar honom. Avbryter de 
andra elevernas diskussion och de 
tystnar. 
Läraren instruerar enbart ett par 
och det är paret med den enda 
flickan. 
 
Läraren säger till dem att läsa i sina 
böcker och att de ska försöka 
själva. 



Tabell 8:2 Lektion: Enskilt arbete. 

Löpande observation 
 
Tidpunkt och verksamhet: 16/3 Skola 2, klass B: Engelska A – lektion; enskilt arbete. 
 
 
Skeende          Elevbeteende  Läraragerande  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På tavlan finns lektionens schema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En elev kommer försent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genomgång av uppgift. 
 
 
 
 
Enskilt arbete startar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Eleverna lyssnar sporadiskt. 
 
 
 
 
 
Eleven sätter sig ner. 
 
 
 
 
Elever sysslar med annat, skriver upp 
glosor, pratar med varandra, ritar. 
 
 
Elev frågar om han kan få 
genomgång av uppgiften på svenska 
istället. 
 
 
Den elev som tidigare bett om 
genomgång på svenska frågar igen. 
 
 
Samma elev flyttar sin bänk närmare 
en grupp om tre. Samarbete inleds. 
 
 
Elev (flicka) behöver hjälp, men 
väljer att fråga sin bänkkamrat. Ber 
sen läraren 
 
Flickan undrar en sak. 
 
Elever har frågor på texten. 
 
 
Flickan behöver hjälp och frågar rakt 
ut. 
 
 
Pojke behöver hjälp, frågar rakt ut. 
 
 
Flicka behöver hjälp, frågar rakt ut. 
 
 
Pojkar behöver hjälp, frågar rakt ut. 
 
 
 
 
 
 
 

Läraren går igenom på engelska 
vad som ska göras under lektionen.
 
 
Läraren säger inget om att eleverna 
inte lyssnar, fortsätter med sin 
genomgång. 
 
 
Läraren håller en genomgång om 
saker som de ska tänka på under 
det enskilda arbetet som de ska 
påbörja. 
 
 
 
Läraren ignorerar det. 
 
Läraren hmmar mot eleven och går 
vidare. 
 
 
 
Läraren går och hjälper honom (på 
svenska). 
 
 
Läraren tittar på dem men säger 
inget. 
 
 
Läraren hjälper en annan elev men 
avslutar det och går för att hjälpa 
flickan. 
 
Läraren ger henne svaret. 
 
Läraren svarar och säger hur det 
ska vara. 
 
Läraren ger henne svaret. 
 
 
 
Läraren uppmuntrar till eftertanke 
och ger alternativa svar 
 
Läraren ger henne svaret. 
 
 
Läraren går och hjälper dem.  
 
 
 
 
 
 
 



Tabell 8:3 Lektion: Parvisa talövningar om England. 

Löpande observation 
 
Tidpunkt och verksamhet: 23/3 Skola 2, klass B: Engelska A – lektion; parvisa talövningar 
om England. 
 
Skeende          Elevbeteende  Läraragerande  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Går igenom nya ord. 
 
 
 
 
 
Materialet de arbetar med 
innehåller ämnet ebb och flod i 
England. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleverna arbetar parvis där de 
diskuterar frågorna på tavlan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frågorna diskuteras i helklass 
 

Elever svarar utan att räcka upp 
handen. 
 
 
 
 
 
 
 
Några elever känner igen ön och 
säger det rakt ut, på svenska. 
 
Det blir surr bland de övriga 
eleverna som inte lyssnar. 
 
 
 
Elever pratar på svenska istället för 
engelska. 
 
Eleverna svarar knappt och 
fortsätter sin diskussion på 
svenska. 
 
 
Flicka fastnar vid ett ord på 
engelska och kan inte uttala det. 
 
 
Elev ropar på hjälp. 
 
 
Ett elevpar vill ha hjälp av läraren. 
 
 
 
Eleven svarar och blir avbruten av 
en annan elev som fyller i. 
 
Eleverna ställer frågor om texten, 
på svenska. 
 
 
Elever som räcker upp handen får 
frågorna. 
 
 
Elev ställer frågor om glosorna 
istället, utan att räcka upp handen. 
 
 

Läraren ställer frågor om de vet 
ordens betydelse. 
 
Läraren berömmer och förklarar 
vidare för resten av klassen. 
 
Läraren berättar om egna 
erfarenheter om segling och 
berättar om en ö i England. 
 
Läraren uppmuntrar dem och 
frågar vad de vet om den.  
 
 
Läraren tystnar lite, knappt 
märkbart, fortsätter sen. 
 
Läraren säger till dem att de ska 
prata på engelska istället. 
 
Läraren går vidare och stannar vid 
en elevgrupp. 
 
 
 
Läraren uppmuntrar henne att 
försöka och berömmer henne när 
hon klarar av det. 
 
Läraren ger eleven svaret. 
 
 
Läraren förklarar ordet med 
synonymer för dem. 
 
Läraren ställer en fråga till en elev. 
 
Läraren kommenterar inte det.  
 
Läraren förklarar och berättar om 
egna erfarenheter inom segling. 
Fortsätter sedan att ställa frågor  
 
Läraren fortsätter ställa fler frågor 
om segling. Endast pojkar svarar 
och blir valda att svara.  
 
 
Läraren avslutar diskussion för att 
svara på frågor om glosor. 
 


