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Nyckelord: Kommunikation, interaktion, dialog och delaktighet.  

Bakgrund: I tidigare forskning framkommer det att samlärande är en central aspekt i 

undervisningen, men att monologiska kommunikationsmönster med individualiserat arbete 

fortfarande är det vanligaste undervisningssättet i dagens skola.  Med utgångspunkt från det 

sociokulturella perspektivet ses den sociala interaktionen, med språket i fokus, som ett bra 

inlärningssätt för elever att utvecklas och inhämta kunskap på.  

 

Syfte: Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka olika förutsättningar för lärande som 

erbjuds i två utvalda klasser, vilka redovisas som fall. Vår utgångspunkt är att val av 

arbetssätt speglar pedagogens syn på kunskap och lärande. Genom att observera ges det 

möjlighet att upptäcka vilka olika arbetssätt som erbjuds.  

 

Metod: Frågeställningarna som ligger till grund för studien har besvarats genom kvalitativa 

observationer, vilka utförts på två skolor i två olika kommuner i två olika klasser inom 

grundskolans senare år (åk 6-9).  

 

Resultat: Studien visar, utifrån vad vi har sett, på att lärande sker genom olika arbetssätt, 

men främst genom individuellt arbete. De flesta av pedagogerna ger inte förutsättningar för 

eleverna att arbeta tillsammans, men några av fallen visar på flerstämmighet där det förs en 

dialog mellan pedagog och elev. Dialog och samlärande synliggörs alltså inte i någon större 

utsträckning i undervisningssituationerna, förutom en pedagog som använder ett arbetssätt 

som framhäver vikten av elevers samarbete i hög grad, där delaktighet, interaktion och 

kommunikation är i fokus.  
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Förord  

Under specialiseringen ”Specialpedagogik” på Högskolan i Halmstad fick vi större inblick i 

dialog och samlärande än vad vi tidigare haft. Delkursen ”Specialpedagogiska perspektiv” 

gav oss insikt och kunskap i samlärandets realitet. Genom samlärande lär eleverna känna 

varandra, får förståelse för varandra och varandras olikheter, lär sig samarbeta i stort samt att 

tryggheten och sammanhållningen i klassen ökar. Under vår specialisering förändrades vårt 

förhållningssätt och vi fick en djupare förståelse för hur viktig kommunikationen och den 

sociala aspekten är i skolans undervisning. Utifrån den verksamhetsförlagda utbildningen har 

vi också märkt att det finns ett glapp mellan det som teorin förespråkar angående samlärande 

och den verkliga skolmiljön. Med hänsyn till detta väcktes vårt intresse, som blivande 

pedagoger, att undersöka vidare om samlärande används som ett arbetssätt i dagens 

undervisning. Vi är medvetna om att studien kan uppfattas som normativ, eftersom studien 

vinklas till att samlärande är ett av de mest ultimata arbetssätten, men givetvis har vi också 

kunskap om att eleverna lär genom flera andra arbetssätt. För att få syn på om samlärande 

existerar i praktiken har vi valt att observera olika ämneslärares arbetssätt. Med hänsyn till det 

som vi har sett i vår studie har vi förhoppningar om att undersökningen kan leda till att övriga 

pedagoger vill och kan ställa sig kritiska till sin undervisning och att vi själva i framtiden 

ständigt granskar vårt förhållningssätt.  

 

Vårt arbete har två författare och någon nämnvärd arbetsfördelning oss emellan har inte 

gjorts. Vi läste in oss på arbetsområdet och studiens tidigare forskning var för sig och 

diskuterade och sammanställde sedan litteraturen gemensamt. Vi valde att tillsammans 

insamla det empiriska materialet, vilket skedde genom observationer. All text i 

examensarbetet har skrivits tillsammans av oss författare.  

 

Tack  

Vi vill tacka de skolor och pedagoger som har ställt upp för oss och hjälpt oss att bidra med 

information till vårt examensarbete, utan Er hade vi inte kunnat genomföra vår studie. Vi vill 

även tacka våra handledare som har gett oss respons under arbetes gång. Ett stort tack vill vi 

också rikta till vår experthandledare, Ann-Christine Wennergren, som har varit ett stort stöd 

under vår arbets- och skrivprocess.  
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Inledning  

Socialt samspel genom språk och kommunikation är något som dagligen sätter individen i 

kontakt med omvärlden. Genom att dela sin verklighet med andra menar Williams (2006), att 

människor skapar mening, innebörd och förståelse till hur man förhåller sig till andra och till 

kunskap. Under lärarutbildningen har vi fått större inblick i hur betydelsefullt språket genom 

interaktion är för individens utveckling samt fått kännedom om olika metoder och 

undervisningssätt, som i sin tur öppnar upp nya vägar för kunskapsutveckling. Socialt samspel 

med utgångspunkt för lärande och utveckling är något som Vygotskij fokuserar på i särskild 

hög grad (Bråten och Thurmann-Moe, 1998). Vygotskij har inspirerat oss samt gett oss 

förståelse för hur viktigt det är att skapa olika tillvägagångssätt i undervisningen, där 

samlärande
1
 kan ses som en central del i det pedagogiska arbetet. 

 

Vygotskij betonar att social kompetens är en viktig del i människors utveckling. Samspel 

grundlägger utveckling och innebär att social kompetens är olika former av mänskligt 

samspel. Barnets förmågor, både emotionella, sociala, intellektuella och existentiella, utgår 

från sociala relationer. Vygotskij menar att samspel är utveckling och lärande (Strandberg, 

2006). Utifrån Vygotskijs tankar lyfter Säljö (2000) fram det sociokulturella perspektivet där 

människor genom interaktion med andra människor skapar sociokulturella resurser som förs 

vidare genom kommunikation. Även Dysthe (1996) ser det sociokulturella perspektivet som 

betydelsefullt och påtalar att utgångspunkten för lärande är den sociala gruppen, den 

gemenskap som individen är en del av. Författaren betonar att språk och kommunikation är 

det som binder samman de individuella mentala processerna med de sociala läroaktiviteterna. 

Paralleller kan dras till Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen
2
 där socialt 

samspel är utgångspunkten för lärande. Det är barnets interaktion med omgivningen som 

skapar grunden för utvecklingen som individ (Bråten och Thurmann-Moe, 1998). 

                                                           
1
 Williams (2001) förklarar att begreppet samlärande innefattar mer än enbart samarbete och samverkan. Det implicerar även lärande mellan 

människor, vilket innebär att lärande sker mellan elever oavsett ålder eller kamratstatus och att det sker ett samlärande mellan individ och 

grupp. För att förtydliga begreppet hänvisar Williams (a.a.) till Säljö som menar att det intressanta är att se vad eleverna lär sig genom de 

situationer de utgör en del av och hur detta går till. I denna studie innefattas samlärande av dialog, kommunikation, interaktion och 

delaktighet. För vidare förklaring hänvisas till kapitlet Litteraturgenomgång och underrubrik: Samlärande. När vi sedan diskuterar 

samlärande definierar vi det utifrån när pedagogen initierar eleverna att ta hjälp av varandra samt ges möjlighet att arbeta tillsammans med 

uppgifter där kommunikation och dialog är i fokus.  
 

2
 Vygotskij (1978) definierar den närmaste utvecklingszonen enligt följande: ”It is the distance between the actual developmental level as 

determined by independent problem solving and the level of potential development as determined through problem solving under adult 

guidance or in collaboration with more capable peers” (s. 86). 
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Kan vi i dagens skola se eleverna som en viktig läranderesurs för varandra? Skapar 

samlärande i klassrummet förutsättningar för en vidgad utveckling när det gäller dialog
3
, 

kommunikation, interaktion och delaktighet? Frågan är hur pedagoger gör för att bjuda in 

eleverna till att arbeta tillsammans i ett utvecklade perspektiv där den sociokulturella aspekten 

framhävs. Mycket av den tidigare forskningen, framför allt utförd av Williams (2001), inriktar 

sig på studier gjorda bland elever i de yngre åldrarna. Dysthe (2003) har utfört studier inom 

de äldre åldrarna och vi finner det därför intressant att få ytterligare perspektiv på hur det ser 

ut för elever i grundskolans senare år.  

 

I Lpo 94 står det att skolan ska arbeta mot att eleverna ska känna trygghet, lära sig visa 

respekt och hänsyn i samspel med andra samt att skolan ska utgöra en social och kulturell 

värld, vilken ska skapa utrymme för lärande och utveckling (Skolverket, 1994). Här kan 

samlärande ses som ett bra arbetssätt i skolan för eleverna i deras utvecklingsprocess och 

samspelet är nödvändigt för att eleverna ska utveckla förståelse för varandra. I dagens skola 

breder däremot individualiseringen ut sig, vilket leder till ökad segregation, eftersom eleverna 

inte lär sig att förstå andra människors perspektiv (Williams, 2001). Individualisering och 

monologiska kommunikationsmönster är två aspekter som kommer att diskuteras i 

förhållande till samlärande. Någon kritisk forskning till samlärande har inte kunnat påvisas av 

oss, vilket kan bero på att ordet samlärande är ett relativt nytt ord i dagens skola. Dock bör det 

finnas en medvetenhet om att det inte är något nytt fenomen, eftersom Vygotskij tidigt 

introducerade teorin om att barn lär av varandra och för att lärande ska ske i utvecklingszonen 

måste man vara mer än en individ.  

 

Med utgångspunkt från vad som står i styrdokument och läroplaner, samt från tidigare 

forskning som vi tagit del av, kan samlärande ses som en betydande aspekt i elevers 

utveckling, där det sociokulturella perspektivet är grundläggande. Studien inriktas genom 

observationer på att synliggöra pedagogernas roll och hur de arbetar för att erbjuda eleverna 

möjlighet att lära av varandra och på så sätt stimulera deras utvecklingsprocess i dagens skola.  

 

 

                                                           
3

 Dysthe (1996) definierar begreppet dialog med innebörden “ett muntligt samtal ansikte mot ansikte mellan två människor” (s. 62). För 

vidare förklaring hänvisas till kapitlet Litteraturgenomgång och underrubrik: Dialog och flerstämmighet i klassrummet. När vi sedan 

diskuterar begreppet dialog definierar vi det med att elever kommunicerar med varandra under arbetsprocessen där flera röster blir hörda, att 

eleverna lyssnar på varandra och ger bekräftelse och reaktion på det sagda.  
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Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att undersöka vilka olika förutsättningar för lärande som erbjuds i två 

utvalda klasser. Vår utgångspunkt är att val av arbetssätt speglar pedagogens syn på kunskap 

och lärande. I resultatet besvaras studiens första frågeställning genom de fallbeskrivningar 

som visas, vilka även analyseras genom våra reflektioner. Den andra frågeställningen 

besvaras genom att vi tolkar och för en metaanalys i studiens diskussionsdel. Genom att 

observera två klasser (åk 6 och 9) och olika ämneslärare, under vardera två dagar, ges det 

möjlighet att upptäcka vilka olika arbetssätt som erbjuds.  

 

Följande frågeställningar ligger till grund för studien:  

 

 Vilka arbetssätt används av elever och pedagoger i undervisningen? 

 Vilken syn på kunskap och lärande speglas i val av arbetssätt hos pedagogen? 
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Teoretisk utgångspunkt 

I nedanstående kapitel redovisas en beskrivning av det sociokulturella perspektivet som 

studien grundar sig på. De delar som belyses är centrala delar för Vygotskij, och hans teorier, 

som är föregångaren för det sociokulturella perspektivet. Här beskrivs olika aktiviteter, 

kunskap genom interaktion samt språket som redskap.  

 

Sociokulturellt perspektiv 

Inre och yttre aktiviteter 

Vygotskij menar att de inre processerna har föregåtts av yttre aktiviteter i gemenskap med 

andra och utan dessa yttre aktiviteter kan inte någon inre process ske i huvudet. I det 

sociokulturella lärandet är aktivitet något som leder till lärande och utveckling. Vygotskij 

delar upp aktiviteterna i olika kännetecken, så som sociala, medierade, situerade och kreativa. 

Det sociala står för att våra individuella kompetenser kommer från olika interaktioner med 

andra människor. Tillsammans med andra lär vi oss det som vi sedan kan göra själva, vilket 

gör att det inre tänkandet har påverkats av yttre tänkande med hjälp av andra. Det som 

kännetecknar det medierade är att vi i våra aktiviteter alltid använder oss av hjälpmedel i form 

av tecken och verktyg, som till exempel användning av fingrar när vi räknar huvudräkning. 

När det gäller det situerade menar Vygotskij att aktiviteterna alltid äger rum i specifika 

situationer, där det är betydelsefullt att vara i rätt miljö för att inhämta kunskap. Det är 

exempelvis lättare att lära sig franska i Frankrike än i Finland. Det sista kännetecknet för 

aktivitet är att människor är kreativa i sin utveckling, vilket leder till lärande. Genom att barn 

och ungdomar påverkar sina lärsituationer, det vill säga omformar sina situationer, relationer 

och hjälpmedel, utvecklas deras lärande. Lärande och utveckling är alltså inte knutet till vissa 

stadier utan det handlar om att våga överskrida givna gränser, vilket görs när människor 

prövar och övar det som han/hon ännu inte kan (Strandberg, 2006).  

 

Ytterligare en god grund för barnets utveckling och lärande är enligt Strandberg (2006) när 

skolor skapar och genererar samspel mellan vuxna och barn, och mellan barn och barn. Det 

dialogiska mötet är en oerhört givande källa och de meningsfulla interaktionerna människor 

emellan är grunden till allt lärande. De yttre aktiviteterna hänger ihop med människans inre 

tänkande. Detta ger ett större antal praktiska pedagogiska redskap att använda sig av, i 

motsats till det perspektiv som endast inriktar sig på individens hjärna.  
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Kunskap genom interaktion  

Ur ett sociokulturellt perspektiv menar både Säljö (2000) och Dysthe (2003) att 

kommunikation är en central aspekt i elevens lärande. Grundtanken är att resurser skapas och 

förs vidare genom kommunikation. De kommunikativa processerna blir således centrala i det 

sociokulturella perspektivet på mänskligt lärande och det är genom kommunikation som 

individen får möjlighet att ta del av kunskaper och färdigheter. Språk och kommunikation är 

det som binder samman de individuella mentala processerna med de sociala läroaktiviteterna. 

Likaså belyser Williams (2006) det sociokulturella perspektivet och menar att lärandet sker 

genom interaktion och att kunskap skapas genom interaktion som sker i specifika kulturella 

kontexter.  

 

Två centrala delar som Säljö (2000) poängterar för att förstå utveckling och lärande på 

individuell samt kollektiv nivå är interaktion och kommunikation. Genom det sociala 

samspelet kommer individen i kontakt med omvärlden. När individen deltar i kommunikation 

tillägnar han/hon sig nya sätt att tänka, resonera och handla och blir på så sätt delaktig i den 

kulturella omgivningen. En annan central aspekt i det sociala samspelet menar Dysthe (2003) 

är att teori och praktik är beroende av varandra. Författaren tar upp att ordet ”social” har två 

betydelser och att de hänger nära samman. Den ena förklaringen är att vi alla är förankrade i 

en kultur och en gemenskap och att vi påverkas av det sätt vi tänker och handlar på. Vi kan 

inte studera lärande som ett isolerat fenomen utan vi måste se till hela kontexten för att förstå 

vad som främjar och hämmar lärande. Den andra betydelsen av ”social” är att ha relationer 

och att man är i interaktion med andra. Utgångspunkten för lärande är den sociala gruppen, 

den gemenskap som individen är en del av. Säljö (2000) betonar att när individer deltar i 

interaktiva processer vidgas deras medvetande, vilket gör att de får större referensramar samt 

en vidare omvärldsuppfattning. Interaktionen är den viktigaste mänskliga läromiljön och det 

är genom denna som vi formas till sociokulturella varelser, där vi i samtal med varandra lär 

oss interaktiva färdigheter.  

 

Språket som redskap 

En av de viktigaste anledningarna till att vi formas av vår omvärld är att människan kan 

kommunicera med hjälp av språket. Enligt Vygotskij blir språket en resurs för att kunna 

kommunicera med andra för att sedan övergå till en resurs för tänkandet. Kommunikation och 

tänkande existerar först mellan människor, för att sedan visa sig som ett redskap för individen 

att tänka med. Språk och kommunikation är centrala för mänskligt lärande. Språket är ett 
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redskap där individen kan låna färdigheter, insikter och kunskaper av varandra. Språket är ett 

av de redskap som Vygotskij ser som en central ställning. Vygotskij menar att vi använder oss 

av redskap eller verktyg i allt vi gör och att det finns två olika sorters redskap, de fysiska 

(exempelvis dator, smart board) och de språkliga (exempelvis kommunikativa och 

intellektuella) (Säljö, 2005). Även Strandberg (2006) påtalar att det är genom dessa språkliga 

verktyg som barnet kan utveckla sitt tänkande. 

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv menas att redskapen medierar omvärlden för oss i olika 

verksamheter. Säljö (2005) förklarar mediering med att människan genom samspel med 

externa redskap varseblir omvärlden när han/hon agerar. Författaren refererar till Rommetveit 

som menar att de medierande redskapen är symboler eller tecken som innebär att vi kan tolka 

och ta ställning till omvärlden samt handla på olika sätt. Säljö (a.a.) betonar att interaktion 

mellan människor är en grundläggande process för mediering där människor ständigt är 

medierande resurser för varandra. Ett frågande tonläge, en menande blick eller en beskrivning 

av en händelse bidrar till att omvärlden medieras för samtalspartnern, vilket möjliggör 

lärande. I olika typer av lär- och undervisningssituationer sker medierande resurser genom att 

exempelvis pedagog hjälper elev eller elev hjälper elev. Den återkoppling som 

kommunikation ger ansikte mot ansikte ger också deltagarna möjlighet att anpassa sig till 

varandra och erhålla en gemensam förståelse.  

 

Denna studies analysdel utgår från ett sociokulturellt perspektiv där dialog, kommunikation, 

interaktion och delaktighet är viktiga aspekter, vilket grundas i det som Säljö (2005) tar upp. 

Han menar att det är i samspel med oss själva, våra kulturella redskap och olika lärmiljöer 

som grundar våra sätt att lära. Här får människan tillgång till viktiga nycklar till samhällets 

kollektiva erfarenheter. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande och kunskap anser 

Williams (2001) att det är av vikt att forma en lärandemiljö för att barnen ska kunna bli 

delaktiga i den pedagogiska verksamheten och få möjlighet att utveckla en positiv attityd till 

det egna lärandet.  
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Litteraturgenomgång  

Kapitlet inleds med en beskrivning av monologen i klassrummet och därefter följer rubriken 

individualisering. Härefter ges en beskrivning av begreppen samlärande, delaktighet samt 

dialog och flerstämmighet i klassrummet, vilka är centrala delar i det sociokulturella 

perspektivet.  

 

Monolog i klassrummet  

I det monologiska klassrummet karaktäriseras undervisningen av envägskommunikation. 

Dysthe (1996) beskriver det monologiska klassrummet som det traditionella, där det är 

pedagogen som har ordet och undervisningen oftast består av föreläsningar och/eller ”fråga-

svar-bedömning-sekvenser”. Tonvikten i det monologiska klassrummet läggs på att förmedla, 

reproducera och på att mäta kunskap, något som även Säljö (2000) diskuterar. Ett problem i 

det monologiska klassrummet är att undervisningen inte knyter an till elevernas erfarenheter, 

utan till största del utgår ifrån given kunskap ur en lärobok eller från pedagogernas egna 

referensramar, som inte är speciellt kända för eleverna.  

 

Bråten och Thurmann-Moe (1998) lyfter fram Vygotskijs kritik mot den traditionella 

undervisningen och påtalar att denna metod fortfarande är vanlig i skolan idag i de flesta 

länder, något som även Dysthe (1996) betonar. I den traditionella undervisningen ser eleverna 

endast varandras nackar och en elevs nacke kan inte bidra med något lärorikt. Däremot kan 

eleverna om de sitter så att de ser varandra, ansikte mot ansikte, ta del av vad de andra bidrar 

med (Strandberg, 2006). Vygotskij menar att undervisningen ska utformas så att ett aktivt 

samspel med pedagogerna och medeleverna sker, vilket stimulerar varje individ till att nå allt 

högre i sin utveckling. Imitation och hjälp från andra ska inte ses som svagheter hos eleven, 

utan som tecken på att en utvecklingsprocess är i gång (Bråten och Thurmann-Moe, 1998).  

 

Individualisering 

En faktor som kan inverka negativt på samarbetet barn emellan är enligt Williams (2000) ett 

individualiserat arbetssätt. Skolarbetet är fortfarande väldigt individualiserat och elever 

arbetar oftast i egen takt med egna arbetsuppgifter. De sociala och kognitiva kompetenserna 

gör att barn vinner på att samarbeta. Vinterek (2006) framhåller att individualiseringen som 

genomfördes under 1960-, 70- och 80-talet, med differentieringar och nivågrupperingar, 

visade på att det inte direkt inverkar på elevernas kunskapsutveckling. Forskning som finns att 

tillgå angående individualisering visar på en negativ relation till elevers kunskapsutveckling. 
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Denna visar också på att individualisering genom eget arbete ger sämre studieresultat, men 

eftersom kraven på att undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och 

behov har det satsats på arbetsformer som bygger på egen planering, elevforskning och arbete 

i olika takt. Persson (2007) betonar att individualiseringen har medfört ett krav på att 

utbildningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar, vilket innebär att pedagogen måste 

utgå från var varje elev befinner sig nivåmässigt i en rad avseenden för att tillgodose allas 

behov. 

 

Samlärande 

Lärande genom samarbete inte är någon ny idé. Sokrates undervisade tidigt med hjälp av 

dialog och interaktion mellan människor. Comenius, som var verksam på 1600-talet, 

förespråkade gemensam undervisning, vilket bidrog till att arbetsglädje och arbetsresultat 

stegrades, eftersom de lärande är varandras föredömen och att de på så sätt sporrar varandra. 

Även Dewey, som i början av 1900-talet, framhöll att inlärning i samverkan främjar goda och 

mångsidiga resultat. Samlärande är när barn lär av varandra där samarbetets betydelse är av 

stor vikt, men att det är mycket mer än bara samverkan och samlärande. Det handlar om 

lärande mellan människor, mellan individ och kollektiv, inom och mellan miljöer, diskurser 

och kulturer samt att det berikas av kulturell mångfald. Genom att dela sin verklighet med 

andra skapar människor mening, innebörd och förståelse till hur man förhåller sig till andra 

och till kunskap (Williams, 2001; 2006). 

 

En av Williams (2001) studier utförd i en åldersintegrerad klass med 22 elever i åldrarna 7-9 

år syftar till att genom intervjuer undersöka vad samarbete innebär för eleverna samt hur de 

gör då de ska lära en kamrat något. Studien visar att barnen ser varandra som resurser där de 

bedriver så väl undervisning som lärande, i olika lärandesituationer. Detta resulterar i att de 

känner sig delaktiga i både skolans och den aktuella kamratkulturen. Exempelvis poängterar 

barnen i studien att det är viktigt att göra något tillsammans och lyssna på varandras idéer. 

Barnen fokuserar på variation, mångfald och interaktion då de talar om vad de kan lära sig av 

sina kamrater. Både Lillejord och Dysthe (2008) samt Hoel (2003) tar upp responsgivningen 

som en inlärningsprocess. Hoel (a.a.) menar att eleverna fungerar som byggnadsställningar för 

varandra. Hoels studie visar att elever genom att förklara, omstrukturera och precisera sina 

tankar resulterar i ökat klargörande, det vill säga att genom språket synliggör eleverna inte 

enbart sina tankar för sig själv utan tankarna blir också tillgängliga för de andra eleverna. 

Detta förstärks genom att en elev säger: ”Genom att ge respons kunde jag när jag jämförde 
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min uppsats med de andras se fel som jag själv hade gjort.” (s. 287). Vygotskij menar att 

språket är vårt viktigaste hjälpmedel. Det är språket som gör tanken explicit och det är genom 

språket som tanken utforskas. Även Lillejord och Dysthe (2008) når samma slutsats i sin 

studie av responsgivande grupper. De inblandade studenterna upplevde att de på ett effektivt 

och snabbare sätt fördes vidare i forskningsprocessen mot om de hade arbetat själva.  

 

Pedagogens delaktighet i barns samlärande är viktig. Williams (2006) menar att pedagogens 

uppgift är att göra barn delaktiga och uppmärksamma på deras rättigheter för att skapa 

förutsättningar för att delta i olika situationer. Det kan vara av stor betydelse hur placeringen i 

klassrummet ser ut och hur pedagogen skapar möjligheter för eleverna att kunna diskutera och 

samverka med varandra. Enligt Skolverkets rapport som Williams (a.a.) refererar till 

uppmanar pedagogerna eleverna att arbeta i grupp. Eleverna upplever att de får mer kunskap 

inom ett område när de arbetar tillsammans än om de arbetar själva, men att de känner en 

motsättning till det eftersom de ändå ska bedömas individuellt. Det är betygen som gör att de 

ofta väljer att arbeta ensamma. Att framhålla samarbete och sedan utvärdera eleverna 

individuellt ger dubbla budskap. Även resultat från studier gjorda i USA och England visar på 

att strukturerat grupparbete är vida överlägset alla andra undervisningsformer. Resultaten 

visar på att barn presterar bättre i skolan jämfört med barn som inte deltagit i sådan 

undervisning. Dock finns det anledning att hålla sig kritisk till resultatet eftersom studierna är 

gjorda i laboratoriemiljö (Williams, a.a.). Den stora utmaningen är att integrera det 

individuella arbetet med de sociala processerna och ett sätt för att nå detta är att arbeta med 

portföljmetodiken. En studie utförd bland elever visar på att de först diskuterar ämnet 

tillsammans för att sedan skriva ett eget utkast som de sedan ger respons på åt varandra. I 

portföljen som utformats visar sig sedan hela arbetsprocessen inklusive kamraternas 

kommentarer, elevens självutvärdering samt pedagogens bedömning (Dysthe, 2003).  

 

Peer tutoring/den närmaste utvecklingszonen 

Det första begreppet som Williams (2001) tar upp gällande samlärande är peer tutoring. När 

ett barn som är novis inom ett område och som blir instruerad och tränad av ett annat barn 

som är expert, handlar det om peer tutoring, ett begrepp som har nära anknytning till 

Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen. Bråten och Thurmann-Moe (1998) lyfter 

fram vad Vygotskij menar med den närmaste utvecklingszonen och förklarar begreppet med 

att det fokuserar i särskild grad socialt samspel med utgångspunkt för lärandet och dess 

förhållande till utveckling. Vygotskij menar att det är barnets interaktion med omgivningen 
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som en del av en kollektiv och kulturell gemenskap som skapar grunden för utvecklingen som 

individ och att det är den kulturellt betingade utvecklingen som kan kopplas till högre mentala 

processer. Vidare tar författarna upp att Vygotskij hävdade att det är genom socialt samspel 

som varje individs tankeprocesser har sin utgångspunkt. Vygotskij menade vidare att barnet i 

samarbete med vuxna eller mer kompetenta kamrater kan åstadkomma mer än det kan klara 

av på egen hand, vilket leder till att det de med hjälp klarar idag, klarar de själva av senare. En 

av Williams (2001) studier utgår från att ett barn som kan spelet Kinaschack ska lära en annan 

kamrat som inte kan spelet. Resultatet visar att tillvägagångssättet på hur de lär sina kamrater 

skiljer sig åt. Till viss del blir barnen motspelare snarare än medspelare, men trots detta visar 

de ändå en medvetenhet om att fortsätta lära ut spelets regler till kamraten tills att han/hon 

förstår och kan det. Oavsett visar resultaten på att barn på ett naturligt sätt lär av varandra 

genom att visa och tala samt genom att ge olika exempel för kamraten.  

 

Tillsammans med ett annat barn känner det barn, som inhämtar kunskap, sig friare att föra 

fram sina åsikter och kunskaper samt vågar att ställa frågor och prova nya saker. Interaktionen 

blir mer balanserad och levande, trots att det ena barnet har större kunskap inom just det 

området. Enligt Vygotskij vinner båda parter, den lärande genom att fråga och utmana, och 

den undervisande genom att omformulera sin kunskap så att den blir förståelig för den 

lärande. Projektstudier som genomfördes redan under 1970- och -80-talen, där man utgick 

från peer tutoring som ett alternativ till den traditionella undervisningen, visar resultat på att 

båda parter vann på att använda sig av denna metod. Det är inte enbart kunskapsmässigt som 

det är bra för barnen, utan det är även barnens självförtroende som stärks och motivationen 

ökar (Williams, 2001).  

 

Cooperative learning 

Ett andra begrepp inom samlärande är cooperative learning, vilket är ett samlingsbegrepp från 

USA som står för olika former av elevsamarbete i grupp. Lärande och undervisning sker i små 

grupper, vilka oftast består av fyra till fem barn där barnens förmågor varierar. Eleverna 

jobbar utifrån problem där de med sina särskilda kunskaper hjälper varandra till förståelse. En 

variant av cooperative learning grundar sig på att undervisningen ska utgå från barnen och 

vara styrd av dem och att pedagogen ska vara handledande. Barnen förväntas hjälpa varandra, 

argumentera och diskutera med varandra. De arbetar tillsammans i heterogena grupper, där 

olika kunskaper, färdigheter och erfarenheter efterfrågas och där barnen lär sig att använda 

varandra som resurser. Det blir en tillgång med alla olikheter i gruppen (Williams, 2001). 
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Denna form av elevsamarbete i smågrupper betonar även Gröning (2006) är en gynnsam form 

för lärande, där eleven utvecklas både kognitivt och socialt. Smågruppsarbete har fördelar för 

alla elevers lärande jämfört med traditionell undervisning med lärarstyrda lektioner. Elever i 

välfungerande smågruppsarbete blir engagerade och språkligt aktiva när de ställer frågor till 

varandra och bearbetar information tillsammans, på så sätt omformuleras idéer och förståelsen 

vidgas.  

 

Inom cooperative learning-forskningen har ett stort utrymme lagts inom kognitivt baserade 

studier. I flera av rapporterna visar effekterna av elevsamarbete i grupp större fördelar än 

andra undervisningsformer. Gällande positiva effekter nämns att kunskapsresultaten ökar 

genom att elevernas kognitiva förmåga växer då de tillsammans får diskutera och lösa 

problem samtidigt som de får ett större självförtroende och ökad motivation. Dock finns det 

kritik mot studierna kring smågruppsarbete som visar på att det inte går att säkerställa att 

smågruppsarbete är den mest effektiva undervisningsformen. Detta beror på att studien till 

stor del har utförts med kvantitativa metoder, vilket resulterar i att förståelsen av vad som 

försiggår minskar (Gröning, 2006).  

 

Peer collaboration 

Begreppet peer collaboration är ytterligare en variant av samlärande. Begreppet kan definieras 

som ett ömsesidigt engagemang mellan barnen i gruppen när de tillsammans försöker lösa ett 

problem. Skillnaden mot peer tutoring och cooperative learning är att barnen i peer 

collaboration befinner sig på ungefär samma kunskapsnivå. Tillsammans konstruerar barnen 

en gemensam kunskap där de måste kommunicera om strategier och lösningar för att kunna 

lösa problemet, där ingen i gruppen har lösningen när arbetet sätts igång. I peer collaboration 

blir inte otillräckligheten i barnens kunskaper så nedslående eftersom de känner att de har 

ungefär samma kunskap och på så vis blir också upptäckandets utmaningar större. Genom att 

barnen diskuterar och samarbetar med varandra, uppstår en intellektuell process där barnen får 

respons på sina tankar och idéer (Williams, 2001). 

 

Delaktighet 

Wennergren (2007) skriver om delaktighet och menar att förhållningssätt, lärprocesser, 

arbetssätt, bemötande och värderingar, som går in under den sociala och pedagogiska miljön, 

tillsammans med den fysiska miljön utgör grunden för att elever ska känna full delaktighet i 

verksamheten. En avgörande betydelse för den självbild som växer fram hos alla elever är 
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delaktigheten i klassrumskommunikation. Eleven måste ges förutsättningar att skapa mening 

ur sina erfarenheter som deltagare i olika sociala praktiker för att kunna skapa en identitet.  

 

Ytterligare en författare som talar om delaktighet är Haug, som Assarsson (2007) refererar till. 

Haug menar att delaktighet innebär mer än fysisk närvaro. Det förutsätter två parallella 

processer där den ena är att det är skolan som ska utveckla möjligheter för alla elever att dra 

nytta av gemenskapen samtidigt som eleverna kan vara delaktiga och aktiva i olika 

problemlösningar. Den andra processen är att alla elever ska bli uppskattade av gruppen och 

kunna få kunskap om och tillgodogöra sig det som andra har skapat.  

 

Dialog och flerstämmighet i klassrummet 

I praktiken är inget klassrum antingen monologiskt eller dialogiskt. Undervisningen i det 

dialogiska klassrummet bygger på samspel mellan pedagog och elever samt mellan eleverna. 

Dysthe (1996) utförde en studie genom observationer och intervjuer på en gymnasieskola i 

Norge, där samhällsläraren själv hade sett ett behov av att förändra sin undervisning. 

Pedagogens mål var att skapa engagemang, få dem att tänka mer kritiskt, främja reflektion, att 

ta ansvar samt att hjälpa dem att få en stabil kunskapsbas, eftersom de tidigare endast 

reproducerat kunskapen. Ett sätt för att få undervisningen mer elevcentrerad och dialogisk var 

att pedagogen lät eleverna gå in i en lärarroll. Eleverna skrev sammandrag och blev delaktiga, 

eftersom eleverna var förberedda och intresserade av att se om de hade valt ut samma delar 

som den som fick undervisa. Eleverna blev även aktiva lyssnare, eftersom de var insatta i 

ämnet. Pedagogen gick från ett lärarstyrt klassrum till ett dialogiskt klassrum, där balansen 

mellan pedagog- och elevkontroll blev mer jämt fördelad, vilket gjorde pedagogen till en 

elevcentrerad pedagog.  

 

Bakhtins dialogbegrepp har bemärkelsen att mening skapas genom samspel. Bakhtin lägger 

stor vikt vid att vi inte kan uppfatta oss själva som en helhet om vi inte relaterar oss till andra. 

Bakhtins dialogbegrepp ligger på flera nivåer och innebär ”att vara är att kommunicera” och 

”att vara är att vara någon för den andre, och genom den andre att vara någon för sig själv” 

(Dysthe, 1996, s. 65). Bakhtin argumenterar för att mening skapas mellan den som lyssnar 

och den som talar. När han förklarar sin grundsats använder han många olika metaforer för 

interaktion, vilka kan förklaras som en gnista eller som en bro i ett gemensamt territorium 

inom viss social verklighet (Dysthe, 1999). På liknande sätt förklarar Säljö (2000) att lärande 

inte enbart handlar om att ta del av information, utan det handlar om att kunna erhålla 
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kunskaper och erfarenheter inom olika miljöer. För detta krävs att individer tillhandahåller 

tillgängliga redskap inom konkreta verksamheter. Utifrån detta håller den lärarcentrerade, 

lärarledda undervisningen på att förlora sin ställning om hur man på ett framgångsrikt sätt 

erhåller kunskaper.  

 

För att återkoppla till ovanstående framhåller även Wennergren (2007) dialogen som en viktig 

aspekt och skriver att grundläggande för dialogen i klassrummet är en eller flera mottagare 

och att det finns en mottagarmedvetenhet hos eleverna för att de ska kunna bemöta och bygga 

vidare på det som sägs. I forskning, utförd av Wennergren, visar det sig att många elever 

saknar färdigheter att inta en aktiv lyssnarroll. I det aktiva lyssnandet finns en ambition att 

förstå för att kunna ge respons på det som sagts, men genom att enbart höra kan man endast 

definiera att något sägs. Även pedagogen måste inta en aktiv lyssnarroll för att dialog ska 

uppstå i klassrummet. Elever som har insikter om skillnaden mellan att lyssna och höra anser 

att lyssnande pedagoger visar större respekt än de som enbart hör vad eleverna säger.  

 

Som avslutning på litteraturgenomgången vill vi särskilt betona vår vetskap om att 

klassrummet i dagens skola inte är antingen det ena eller det andra när det gäller olika 

arbetssätt, utan oftast en kombination av flera. Eleverna lär både genom individuellt arbete 

samt i interaktion och kommunikation med andra, där samlärande kan ses som ett arbetssätt 

för att eleverna skall utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.  
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Metod  

Metoddelen består av sju delar. Första delen handlar om metodval där vi redovisar vilken 

metod som används i arbetet för att insamla empirisk data. I andra delen redogörs urvalet där 

skolor och observationstillfällen beskrivs. I tredje delen beskriver vi datainsamlingsmetoden. I 

fjärde delen framställs proceduren, där vi visar hur vi har gått tillväga för att genomföra vår 

studie. I femte delen av metoden klargörs hur resultat och analys har bearbetats. Därefter 

presenteras de etiska riktlinjerna för studien och avslutningsvis i sjunde delen diskuteras 

metoden.   

 

Metodval 

Vi har valt att utföra en kvalitativ forskningsstudie, där vi inhämtat vårt empiriska material 

från skolans verkliga miljö genom observationer, eftersom det på så sätt ges en närmare 

överensstämmelse mellan verklighet och tolkning. Genom att observera ville vi se vad som 

hände konkret i klassrummet, där det gavs möjlighet att se delar och sammanhang från 

verkligheten, som inte hade framkommit vid en intervju. Dock kunde observationerna följts 

upp av intervjuer med de inblandade personerna, vilket hade gett ytterligare perspektiv på 

studien. Det empiriska materialet som insamlats tolkades och bearbetades för att synliggöra 

omvärlden, vilket Alvesson och Sköldberg (2008) anser som betydelsefullt. I motsats till 

kvalitativa studier är de kvantitativa lättare att generalisera, enligt Denscombe (2004), 

eftersom de innefattar en mätbar grund, det vill säga något som går att pröva och kontrollera, 

vilket inte är aktuellt i denna studie.  

 

Vi utgår från den kvalitativa datainsamlingsmetoden istället för den kvantitativa, då vi anser 

att den ger en mer tillförlitlig information. Detta finner vi stöd från Alvesson och Sköldberg 

(2008) som menar att som forskare är man mer närvarande i sin forskning i de kvalitativa 

studierna än i kvantitativa studier. Genom kvalitativ datainsamling kan forskning inriktas på 

att studera omgivningen i dess naturliga sammanhang där forskaren försöker förstå, eller tolka 

fenomen. (Patel och Davidson, 2003). 

 

Urval 

Vår observationsstudie genomfördes på två olika skolor i två olika kommuner i sydvästra 

Sverige. Den ena skolan ligger i en medelstor stad och den andra skolan i ett mindre samhälle. 

Vi valde att inrikta oss på grundskolans äldre år, eftersom mycket av den tidigare forskningen, 

som vi tagit del av, är utförd av Williams (2001) i Sverige och inriktad mot yngre barn. 
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Däremot tas det i studien upp forskning utförd av Dysthe (1996) på de äldre åldrarna, men 

dessa har utförts utomlands, så som i USA och Norge
4
, varför vi ser det intressant att se hur 

det ser ut i Sverige bland äldre åldrar.  

 

På de två skolorna har vi följt en klass på respektive skola. Valet av skolor har gjorts utifrån 

tidigare kontakter och det föll på två skolor som vi ansåg lämpliga. I samråd med rektor på 

respektive skola tog vi sedan kontakt med en utav mentorerna på skolan, vilket resulterade i 

de två klasserna som finns med i observationsstudien.  

 

Båda klasserna som finns med i studien tillhör de äldre åldrarna. Klassen, som är en årskurs 9, 

i den mindre skolan består av 24 elever och den andra klassen, som är en årskurs 6, i den 

större staden består av 26 elever. Valet att följa två klasser motiveras med att studien får ett 

bredare perspektiv utifrån flera olika pedagogers undervisningssituationer. I motsats till detta 

kunde vi valt att följa två pedagoger och flera olika klasser, men eftersom vi antar att en 

pedagog arbetar ungefär likartat oberoende av klass, menar vi att det ges ett mer tillförlitligt 

material vid observation av flera olika pedagoger. Vidare har åldersskillnaden på klasserna 

ingen betydelse för vår studie, eftersom vi inte tänker diskutera skillnaden mellan ålder, utan 

endast vilka förutsättningar pedagogerna ger för eleverna när det gäller lärande.  

 

Datainsamlingsmetod  

Vi anser att observationer är den mest lämpliga metoden att använda sig av, eftersom det mest 

grundläggande draget när det gäller kvalitativ datainsamling är att se eller uttrycka händelser i 

verkliga livet (Bryman, 1997). Eftersom studiens syfte är att undersöka vilka olika 

förutsättningar för lärande som erbjuds i två utvalda klassrum vill vi också medvetandegöra 

aktörerna, genom observation, på vilka olika arbetssätt som används i olika 

undervisningssituationer. Arvastson och Ehn (2009) betonar att det är lätt att aktörerna blir 

”hemmablinda” på sina egna invanda beteenden och vardagliga rutiner.  

 

Genom observationer var vi inte beroende av pedagogers och elevers ovilja att lämna ut 

information samt att det inte krävs så stort engagemang av de som observeras, något som 

Patel och Davidson (2003) påtalar. Något som tagits i beaktande är att observation som metod 

är tidskrävande och därför valde vi att enbart inrikta studien på observation och inte stärka 

                                                           
4
 För exempel av studier utförda av Williams (2001) och Dysthe (1996) hänvisas till litteraturgenomgång. 
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den med ytterligare kvalitativ forskning, så som intervjuer. Medvetandegraden är hög om att 

det kan vara svårt att avgöra om materialet är representativt, eftersom det är vi som har 

observerat och inga andra. Möjligheten finns att resultatet hade ändrats om andra hade 

observerat, i enlighet med vad Högdahl (2009) skriver: ”Vi är våra egna redskap och ser 

världen med våra egna ögon” (s. 104).  

 

Observationerna var av första ordningen, vilket innebär att den pedagogiska situationen 

observeras i dess naturliga sammanhang, vilket bidrar till en högre kvalitet, eftersom 

uppmärksamheten inte behöver splittras mellan olika uppgifter. I denna observationsmodell 

användes en högre grad av öppenhet och en lägre grad av delaktighet (Björndal, 2007). Detta 

innebär att vi inte deltog i lektionerna utan den primära uppgiften bestod av att observera. På 

så sätt valdes en känd, icke deltagande roll där vi befann oss utanför den aktuella 

undervisningen och där eleverna efter hand vande sig vid vår närvaro i klassrummet (Patel 

och Davidson, 2003). Att en låg grad av delaktighet valdes beror på som Björndahl (2007) 

beskriver att vi annars hade kunnat påverka situationen på ett negativt sätt, vilket hade 

resulterat i en begränsning avseende registreringen av informationen. Utifrån Björndal samt 

Patel och Davidsons belägg fann vi dessa strategier som lämpliga att använda i studien, 

eftersom vi inte ville påverka och störa undervisningen och för att resultatet inte skulle 

påverkas på ett felaktigt sätt.  

 

Vid observationerna användes löpande protokoll i form av observationslogg (se bilaga 2) där 

det som skedde i klassrummet skrevs ner. Johansson och Svedner (2001) menar att 

observationslogg är den mest lämpliga metoden om man avser att observera skeenden i 

klassrummet och har flera fördelar. I en observationsmall kan observatören beskriva det 

händelseförlopp som sker och behöver inte tvinga in det i någon utav de kategorier som är 

förutbestämda. Observationerna beskriver även ett sammanhang där man får veta vad 

pedagoger och elever faktiskt gjorde och där vi i vårt fall kunde få möjlighet att se om 

samlärande omsattes i praktiken.  

 

Efter noggrann bearbetning av datainsamling valdes fyra av femton observationstillfällen 

bort. De bortsorterade observationerna gav föga information som var relevant för studien. 

Detta berodde bland annat på bokprat av bibliotekarie, tröjtrycksdiskussioner och individuella 

prov. De observationsloggar som valdes att tas med i resultatet ansågs vara mer betydelsefulla 
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utifrån studiens syfte och frågeställningar och gav oss mer information att diskutera och 

analysera kring.  

 

Innan de ordinarie observationerna gjordes utfördes en pilotstudie under en dag på den mindre 

skolan. Pilotstudien låg till grund för att observationsloggens utseende förändrades och till att 

en klarare inblick gavs i vad som skulle observeras samt hur denna skulle utföras. Inga av 

pilotstudiens observationsloggar finns med i studiens resultat.  

 

Genomförande av observation  

Inför observationen tog vi kontakt med rektorerna på respektive skola för att få ett 

godkännande av undersökningen, vilka rekommenderade oss att ta kontakt med någon av 

mentorerna på skolan. Ett informationsbrev utformades till eleverna och deras vårdnadshavare 

där vi presenterade oss själva och informerade om att vi skulle utföra observationer under 

några dagar i vederbörandes klass. Informationsbrevet förmedlades via mentorerna, som i sin 

tur förmedlade breven till elever och vårdnadshavare. För att inte påverka resultatet gjordes 

ett medvetet val att utelämna exakt vad som skulle observeras. I stället informerades det mer 

generellt om att vi skulle titta på interaktionen i klassrummet. Inför observationerna utfördes 

en kartläggning där vi tog del av elevernas schema, lokaler, miljö och för att se om 

frågeställningarna var hållbara och om strategin var genomförbar i praktiken, vilket den 

visade sig vara.  

 

Under två heldagar följdes sedan respektive klass och på så sätt gavs det möjlighet att 

observera flera olika pedagoger. Inför observationerna valde vi att berättade vem vi var och 

vad vårt uppdrag var, dock berättades inte ingående vad som skulle studeras utan eleverna och 

lärarna fick bara en övergripande information. Vår närvaro hade sedan tidigare accepterats 

genom det informationsblad som elever och vårdnadshavare hade fått ta del av. En bra 

huvudregel inför observationer är att den övergripande avsikten med observationen klargörs 

samt att den accepteras av de inblandade eleverna (Björndal, 2007). Eftersom samma klasser 

följdes, med flera olika pedagogers lektioner, upplevde vi det som att eleverna vande sig och 

att de inte tyckte det var konstigt eller betedde sig annorlunda för att vi var där. Materialet 

blev på så sätt mer relevant, eftersom en tydlig bild av verkligheten gavs. 

 

Observationerna skedde i 50-60 minuters pass enligt det schema som eleverna gick efter den 

aktuella skoldagen. Eftersom respektive klass följdes helt under två dagar blev således våra 



23 

pauser under deras raster. Under pauserna diskuterades föregående lektions 

observationsprotokoll. Vid observationstillfällena valde vi att placera oss i bakre delen av 

klassrummet för att inte väcka för mycket uppmärksamhet, i motsats till om placeringen hade 

varit längst fram i klassrummet. Vid de tillfällen då observationerna utfördes användes ett 

löpande protokoll som innehåller rubrikerna; tidpunkt för verksamhet, läraragerande och 

elevagerande samt våra egna reflektioner (se bilaga 2). Vi kom väl förberedda till 

observationstillfällena och hade allt nödvändigt material med oss, så som pennor och gott om 

kopierade observationsloggar, vilket är viktigt vid en observation av första ordningen 

(Björndal, 2007). Ett medvetet val var att båda medverkade vid varje observationstillfälle för 

att få högre trovärdighet i undersökningen, då det på så sätt gavs möjlighet till mer 

anteckningar som sedan diskuterades. 

 

Analysmetod  

Vid redovisning av empirin valdes att använda fallbeskrivningar för att kartlägga den 

verklighet som observerats. Bearbetningen varvades med observationsanteckningar och citat 

och efter varje kategori redovisas våra reflektioner. De sammanhållna fallbeskrivningarna 

syftar på att redogöra för data byggd på en logisk struktur, vilka ska förmedla en gedigen klar 

bild av verkligheten som studerats (Nylén, 2005).  

 

Vi väntade med all bearbetning tills att allt material var insamlat, däremot gjordes egna 

reflektioner under observationstillfällena. Observationsloggarna genomlästes tre gånger av 

oss. Sedan delades lektionstillfällena in i kategorier, vilka gav en god struktur för studiens 

resultat. Vid utformning av resultatets indelning uppstod det inga större problem med att dela 

upp observationsloggarna i de olika kategorierna. Därefter fördes en diskussion angående hur 

de olika kategorierna skulle definieras och namnges. Kategorierna indelades efter de olika 

arbetssätt som pedagogerna undervisade efter och resulterade i följande: Lärarcentrerade 

situationer, Lärar- och elevcentrerade situationer samt Elevcentrerad situation. Under 

respektive kategori framställdes sedan de olika fallbeskrivningarna. 

 

I kvalitativa undersökningar finns det sällan en bestämd analysmetod för att bearbeta empirin 

enligt Patel och Davidson (2003). De menar att forskare ofta praktiserar egna varianter och 

tolkningar vid användning av kvalitativ metod, vilket har gjorts i denna studie. I kapitlet 

resultat och analys framkommer våra reflektioner i form av analys som gjorts utifrån 
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fallbeskrivningar enligt nedanstående tabell. I tabellen återfinns delar av observationsloggarna 

som våra underrubriker och kategorier grundar sig på.  

 

Datamaterial Underrubrik Kategori 

 

En av eleverna ropar rakt ut: ”Har vi inte 

sett denna?” En annan elev ropar också rakt 

ut att: ”Jo, vi har sett den!”. Pedagogen 

svarar att de får se den igen så att de 

kommer ihåg och hävdar att det är bra med 

repetition. 
 

 

Fallbeskrivning 1 
 

Lärarcentrerade situationer.  

 

Efter en kort genomgång säger pedagogen 

sedan att de får jobba vidare tyst för sig 

själva. Pedagogen säger: ”Prata inte med 

varandra, för då får ni ingen arbetsro”.  
 

 

Fallbeskrivning 2 
 

Lärarcentrerade situationer. 

 

Eleverna arbetar individuellt med sina 

uppgifter, medan pedagogen sitter vid 

katedern och låter eleverna komma fram till 

henne om de behöver hjälp.  
 

 

Fallbeskrivning 3 
 

Lärarcentrerade situationer. 

 

De använder sig av en hjälplista där 

eleverna får skriva sitt namn i turordning på 

den vita tavlan och pedagogen går runt till 

var och en efter denna.  
 

 

Fallbeskrivning 4 
 

Lärarcentrerade situationer. 

 

Efter en kort genomgång övergår eleverna 

till att arbeta individuellt med sina 

arbetsmoment och pedagogen erbjuder 

eleverna att lyssna på musik under 

lektionens gång. 
 

 

Fallbeskrivning 5 
 

Lärarcentrerade situationer. 

 

Hon diskuterar tillsammans med eleverna 

angående olika områden och sammanställer 

reflektionerna på tavlan.  
 

 

Fallbeskrivning 1 
 

Lärar- och elevcentrerade situationer.  

 

De får i uppdrag att prata med sin kamrat 

om att ta ut fem ackord som de ska dela upp 

emellan sig. 
 

 

Fallbeskrivning 2 
 

Lärar- och elevcentrerade situationer. 

 

Flera av eleverna hjälps åt och frågar 

varandra under arbetsgången, men vid några 

kök är det en av eleverna som styr och tar 

hjälp av pedagogen. 
 

 

Fallbeskrivning 3 
 

Lärar- och elevcentrerade situationer. 

 

”Behöver man hjälp tar man hjälp av 

varandra och i sista hand mig”.  
 

 

Fallbeskrivning 1 
 

Elevcentrerad situation.  

 

 

Forskningsetik  

Inför den empiriska datainsamlingen togs vi del av Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav. 

De etiska kraven består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Utifrån informationskravet sammanställdes ett informationsbrev där elever 

och vårdnadshavare delgavs angående kommande närvaro i klassen. Berörda pedagoger hade 
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muntligen delgivits informationen genom respektive klass mentor. Utifrån Vetenskapsrådets 

samtyckeskrav gavs pedagoger samt elever under 15 år, i samråd med vårdnadshavare, 

möjlighet att själv bestämma över sin medverkan. Detta togs i beaktning då det i 

informationsbrevet skrevs att vederbörande skulle kontakta mentorn vid frågor och 

funderingar. Denscombe (2004) betonar att varje princip inte behöver följas, men att de ska 

finnas med i beräkningen och övervägas. I enlighet med vad kravet om konfidentialitet säger, 

har alla inblandade personer och deltagande skolor behandlats helt anonymt och 

personuppgifterna har förvarats på ett sådant sätt att ingen obehörig kan eller kommer att 

kunna ta del av dem. I studien används inga namn på skolor och personer och lektionerna 

benämns som fall. Vetenskapsrådets fjärde och sista krav är nyttjandekravet, vilket innebär att 

insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. Detta 

har varit avsikten och den insamlade empirin kommer att förstöras efter att studien har 

presenterats.  

 

Metoddiskussion  

Patel och Davidson (2003) lyfter fram att reliabilitet och validitet inte har samma betydelse i 

kvalitativ forskning som i kvantitativ. Begreppen är sammanflätade och kvalitativa forskare 

använder sällan reliabilitet, vilket vi inte heller kommer att diskutera. Däremot använder vi 

oss av begreppet validitet för att styrka studiens trovärdighet. För att uppnå en god validitet 

krävs att hela forskningsprocessen ständigt granskas. Kullberg (1996) framhåller att när 

forskaren verkligen undersöker det som är avsikten med studien är det ett mått av god 

validitet. Detta är något som vi har tagit i beaktande genom att under hela processens gång 

kontrollera och ifrågasätta innehållet relaterat till studiens syfte för att uppnå en hög 

trovärdighet. I en kvalitativ studie är det svårt att vara helt objektiv, men enligt Denscombe 

(2004) utgör det ett huvudsakligt mål att forskningen ska sträva efter objektivitet så långt det 

är möjligt under de omständigheter som råder. Vi är medvetna om att vi kan uppfattas 

normativa och subjektiva i studien, eftersom mycket av det som vi påvisar är att samlärande 

är en viktig aspekt i skolans verksamhet. Detta grundar sig i att vi är intresserade och har 

förkunskaper om att dialog och samlärande är ett bra alternativ för elever att inhämta kunskap 

på. Vår strävan är dock att vara så objektiva som vi kan och genom att ständigt kritiskt 

granskat de teorier, metoder, resultat och tolkningar som vi gjort, leder det till att 

trovärdigheten i forskningsprocessen ökar. Ytterligare något som stärker studiens trovärdighet 

är att forskningsprocessen beskrivs så att läsaren kan bilda sig en uppfattning om hur 

forskaren har gått till väga (Patel och Davidson, 2003). Detta gör vi i metoddelen där hela 
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forskningsprocessen beskrivs, vilket ger läsaren förståelse om hur vi har gått tillväga i vår 

empiriska studie.  

 

I all forskning är pålitligheten väsentlig och Patel och Danielson (2003) menar att studien blir 

pålitlig när forskare på ett trovärdigt sätt har samlat in och tolkat data. Vi är medvetna om att 

vår studie inte kommer att gå att reproducera, eftersom det är vi som har gjort observationerna 

och det är vi som har tolkat de iakttagelser som gjorts. Resultatet hade kunnat förändras ifall 

någon annan hade gjort observationerna. Emellertid är en positiv aspekt i detta avseende att vi 

är två personer som har utfört observationerna tillsammans och skrivit observationsloggar, i 

motsats till om endast en person hade utfört dem. Trovärdigheten styrks med att vi har 

observerat vad som var möjligt att se och uppfatta, i motsats till om vi hade intervjuat 

pedagogerna och utgått ifrån vad de säger att de gör. Hade vi däremot kompletterat vår studie 

med intervjuer hade trovärdigheten ökat ytterligare.  

 

Vi valde att använda oss av ett icke slumpmässigt urval eftersom studien omfattas av en 

tidsbegränsning och omfattningen blev därför endast två skolor och två klasser, vilket gör att 

studiens data inte blir representativ. Denscombe (2004) betonar att generalisering är när 

forskningen baseras på ett urval händelser, människor eller data som är representativa. Vårt 

arbete blir därför inte generaliserbart, eftersom vi inte kan generalisera det över alla skolor i 

sydvästra Sverige. Hade vi däremot vänt oss till flera olika skolor hade studien blivit mer 

generaliserbar och nått en bredare population, men däremot är studiens resultat överförbart 

(Denscombe, a.a.). Detta innebär att läsaren kan ta till sig av vårt material och dra slutsatser 

för att sedan föra över resultatet till egna situationer.  
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Resultat och analys 

Nedan presenteras resultatet och genom reflektioner analyseras studiens insamlade empiri 

utifrån utförda observationer. Rubrikerna är indelade i kategorier efter vilka arbetssätt som 

pedagogerna erbjuder. Ur dessa redogörs för olika fallbeskrivningar där vissa av fallen är 

korsbefruktade utifrån flera olika lektionssituationer, som är av liknande karaktär. Dessa 

innehåller händelser och citat från pedagoger och elever som sedan reflekteras över. Den 

första kategorin visar på lärarcentrerade situationer och inom denna kategori presenteras fem 

olika fallbeskrivningar. I nästa kategori redogörs för lärar- och elevcentrerade situationer och 

här introduceras tre fallbeskrivningar. I den avslutande kategorin, som är elevcentrerad 

förekommer endast ett fall utifrån ett lektionstillfälle. Sist i detta kapitel presenteras en 

sammanfattning av resultatet. 

 

Lärarcentrerade situationer  

Fallbeskrivning 1 

Flertalet av eleverna kommer in i klassrummet. Pedagogen går direkt och sätter sig vid datorn 

med ryggen vänd mot eleverna. Han är helt koncentrerad på att ta fram en film via datorn och 

tar ingen direkt notis om eleverna. Minuterna går och under hans sökande pratar eleverna, 

springer runt i klassrummet, skriver på tavlan samt kliver uppe på bänkarna.  

 

Efter cirka sex minuter droppar helt plötsligt två elever in, utan att pedagogen påtalar detta. 

Filmen sätts igång och han säger: ”Gå och sätt er nu. Ta gärna anteckningar och så”. När 

filmen varit igång någon minut kommer ytterligare tre elever in i klassrummet. Pedagogen 

påtalar inte detta heller. Eleverna fortsätter att prata under filmens gång och två killar kastar 

suddgummi på filmduken. Efter ett tag säger pedagogen: ”Schhh. Nu är ni tysta så att ni hör 

vad ni tänker”. En av eleverna ropar rakt ut: ”Har vi inte sett denna?” En annan elev ropar 

också rakt ut att: ”Jo, vi har sett den!”. Pedagogen svarar att de får se den igen så att de 

kommer ihåg och hävdar att det är bra med repetition.  

 

Eleverna fortsätter att prata och någon förflyttar sig i klassrummet. En elev säger till en annan 

elev: ”Alltså, gå och sätt dig!”. Plötsligt ropar pedagogen rakt ut: ”Ni ska kunna att magma är 

smälta bergarter!”. Elevernas prat fortskrider och efter ett tag säger läraren: ”Koncentrera er 

på filmen i stället”. Under filmens gång går pedagogen runt i klassrummet för att prata med 

några elever. Flera av eleverna slutar att titta på filmen och riktar i stället sin uppmärksamhet 

på pedagogen och den tilltalade eleven. ”Schhh”, säger pedagogen. Strax därefter pausar han 



28 

filmen och förklarar en del av det som händer i den. Han sätter igång filmen igen och efter ett 

tag säger han: ”Det är många som inte tittar”. Filmen fortlöper under hela den 60-minuters 

långa lektionstimmen och lektionen avslutas med att eleverna går ut från klassrummet direkt 

efter filmens slut.  

 

Fallbeskrivning 2 

Lektionen startar med att pedagogen säger: ”Vilka långa bänkrader. Vi sitter två och två här 

inne”. Pedagogen hjälper till att flytta runt bänkarna. Han fortsätter sedan med att säga: 

”Innan vi börjar jobba själva, hur var det med division?”. En elev svarar att man flyttar 

decimaltecknet. Efter en kort genomgång säger pedagogen sedan att de får jobba vidare tyst 

för sig själva. En bit in på lektionen kommer en tjej fram och säger att hon inte har någon bok. 

Pedagogen svarar att hon bara har en bok och att den redan är utlånad och ber därför eleven 

att flytta fram till en annan elev. Han påtalar att de kan jobba på samma sida. Under tiden 

sitter en annan elev och räcker upp handen i väntan på pedagogen. Till slut kommer han fram 

och de diskuterar talet. En annan tjej säger: ”Jag fattar inte denna”. Eleven räcker upp handen 

och pedagogen kommer dit.  

 

Under lektionens gång hyssjar pedagogen med jämna mellanrum på eleverna för att de ska 

vara tysta. En tjej vänder sig om och pratar med två andra tjejer bakom. Det låter mest som en 

allmän diskussion. Samma elev som tidigare räcker upp handen igen och proceduren 

återupprepas, eleven sitter med uppräckt hand och väntar ut läraren. ”Schhh”, säger 

pedagogen igen. Eleverna som arbetar på samma sida i boken ställer frågor till varandra och 

ger svar. De diskuterar och pratar kring talen de ska lösa. Ytterligare en elev räcker upp 

handen och väntar en lång stund. Hon tar ner handen igen. Återigen hyssjar pedagogen. Tre 

elever sitter och pratar om annat än ämnet. En gungar på stolen, den andra har foten uppe på 

stolen och någon sitter och tittar rakt ut genom fönstret. Eleverna räknar inte några tal, utan de 

pratar om saker utanför ämnet. Pedagogen kommer fram och påpekar att de ska göra ett tal för 

att de stör när de pratar.  

 

Lektionen fortskrider på liknande sätt, där pedagogen går runt och hjälper till där det behövs. 

Pedagogen går fram till två tjejer och ber dem att börja jobba. Han frågar dem om de ska ha 

någon genomgång idag. Eleverna svarar: ”Nä”. Flera elever räcker upp händerna, men tar ner 

dem igen, eftersom pedagogen är upptagen med att hjälpa en annan elev. De tre eleverna som 

tidigare suttit och pratat fortsätter med detta. Pedagogen säger: ”Prata inte med varandra, för 
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då får ni ingen arbetsro. Vänd er om ni tre”. I slutet av lektionen säger pedagogen till tre andra 

elever att de kan vända sig om för att diskutera en uppgift tillsammans, vilket eleverna sedan 

gör. Avslutningsvis hyssjar pedagogen åt eleverna igen, vilket han gör vid upprepade tillfällen 

under hela lektionen.  

 

Fallbeskrivning 3 

Utanför klassrummet står eleverna och väntar och när pedagogen väl kommer och öppnar 

dörren knuffas och trängs eleverna för att komma in. Det är högljudd volym och det tar en 

stund innan eleverna kommer till ro i sina bänkar. Pedagogen börjar lektionen med att 

förklara att de som ska komplettera sitt prov börjar med detta, medan de andra blir tillsagda 

att göra fördjupning eller annat eget arbete. Bänkarna separeras och papper delas ut. Det är 

lite småprat i klassrummet. Pedagogen säger: ”Schh, tysta!” Eleverna arbetar individuellt med 

sina uppgifter, medan pedagogen mestadels sitter framme i katedern och låter eleverna 

komma fram till henne om de behöver hjälp. Två killar kommer tjugo minuter för sent och 

pedagogen reser sig för att visa dem vad de ska göra. En tjej reser sig upp och går bort till en 

kille och småbråkar med honom. Pedagogen går fram till eleverna och avleder småbråket 

genom att börja diskutera med tjejen på det som hon arbetar med. I övrigt fortlöper lektionen 

med individuellt arbete och de som blir klara med kompletteringen arbetar vidare med 

fördjupningen eller annat arbete.  

 

Fallbeskrivning 4 

Detta är en lektion inom ett praktiskt ämne där klassen är uppdelad i halvklass. I denna grupp 

är det endast killar och inledningsvis går pedagogen igenom närvarolistan. Han påpekar 

därefter att de kommer att vara beroende av hans hjälp, eftersom det är ett moment som de 

inte får utföra själva. De använder sig av en hjälplista där eleverna får skriva sitt namn i 

turordning på den vita tavlan och pedagogen går runt till var och en efter denna. En bit in på 

lektionen samlar pedagogen alla för att visa på ett moment som många av dem ska genomföra 

framöver. Därefter påtalar pedagogen att när de sedan ska utföra det själva kommer han att 

hjälpa dem en i taget. Under lektionens gång tar en elev hjälp av en annan elev, utan 

pedagogens direktiv, och får förklarat för sig ett av momenten som den hjälpande eleven 

redan har gjort. Lektionen fortskrider och pedagogen betar av hjälplistan allt eftersom. 
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Fallbeskrivning 5 

Pedagogen inleder med att ta närvaro. Flera elever kommer försent och pedagogen talar om 

att de blir uppskriva för sen ankomst och påpekar till en elev i nedre delen av klassrummet att 

hon ska koncentrera sig och stoppa undan mobiltelefonen samtidigt som pedagogen hyssjar 

till övriga i klassen. Vidare har pedagogen genomgång angående lektionens innehåll och talar 

om vad som gäller angående uppgiften som de arbetar med för tillfället. Det är mycket prat i 

klassrummet under genomgången och en elev sitter och sms:ar. Efter en kort genomgång 

övergår eleverna till att arbeta individuellt med sina arbetsmoment och pedagogen erbjuder 

eleverna att lyssna på musik under lektionens gång. Det är ”stimmigt” i klassrummet och flera 

av eleverna pratar om annat än ämnet. Det är rörelse både i klassrummet och utanför eftersom 

flera av eleverna förflyttar sig till och från klassrummet hela tiden. Pedagogen går runt bland 

eleverna och hjälper de elever som är i behov av hjälp.  

 

Våra reflektioner 

Pedagogerna arbetar utifrån ett individuellt arbetssätt, utan interaktion eleverna emellan. Vår 

upplevelse är att flera av pedagogerna arbetar efter monologiska kommunikationsmönster där 

de inte accepterar ett arbetssätt där eleverna kommunicerar så mycket med varandra. Det är 

svårt att nå ett arbetssätt som bygger på samlärande och flerstämmighet när pedagogerna 

verkar ha en inställning om att det ska vara tyst i klassrummet, att bänkraderna är för långa 

och att eleverna ska sitta två och två samt att de inte uppmuntrar till att eleverna tar hjälp av 

varandra. Under lektionen, där tal ska lösas, sitter eleverna långa stunder med uppräckta 

händer i väntan på pedagogens hjälp, där de i stället kunde tagit hjälp av varandra. Detta 

resulterar i att mycket av lektionstiden går åt till att eleverna får vänta, vilket kan anses som 

slöseri med både tid och resurser. I stället hade eleverna kunnat utnyttja varandra, både 

kunskaps- och resursmässigt, vilket hade inneburit att pedagogen hade setts som handledande 

och fått mer tid till alla elever. På grund av att eleverna får vänta på hjälp så länge, blir 

konsekvensen i många av fallen att eleverna diskuterar andra saker än ämnet. Hade 

pedagogen erbjudit eleverna att samarbeta och ta hjälp av varandra hade förmodligen 

diskussionerna berört ämnet mer.  

 

En tanke för att undvika för mycket individuellt arbete kunde kanske varit att låta eleverna 

arbeta tillsammans med arbetsuppgifterna i stället? Detta hade lett till ökad förståelse och 

pedagogen hade återigen mer setts som en handledare. Eventuellt hade en annan väg till 

lärande uppstått genom att eleverna fått möjlighet till att diskutera med varandra, där språket 
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hade blivit en viktig funktion i lärprocessen. I lektionsfallet där de använder sig av en 

hjälplista kan det ifrågasättas om denna existerar beroende på skaderisken för eleverna att 

arbeta självständigt vid vissa maskiner eller om det är en lista som kontinuerligt praktiseras, 

oavsett vad som arbetas med. Hade lektionstiden kunnat utnyttjas bättre genom att omarbeta 

denna rutin? Gemensamma genomgångar kan till viss del vara bra, men om eleverna i stället 

hade tagit hjälp av varandra i arbetsprocessen efter genomgången kunde antagligen 

pedagogens resurser kunnat användas bättre.  

 

I klassrumssituationen där film visades var bänkarna placerade som en ”hästsko”, vilket 

inbjuder till kommunikation och interaktion eleverna emellan. Eftersom lektionen bestod av 

filmvisning gavs vi inte möjlighet att se om pedagogen utnyttjar placeringen så att det uppstår 

ett elevcentrerat arbetssätt där eleverna och flerstämmigheten är i fokus. I stället för upprepad 

filmvisning hade pedagogen kunnat erbjuda eleverna ett kommunikativt arbetssätt där de 

diskuterade filmens innehåll.  

 

Lärar- och elevcentrerade situationer 

Fallbeskrivning 1 

I början av lektionen går pedagogen igenom praktiska saker som ska lämnas in, eftersom de 

påbörjat ett nytt ämne inom NO-blocket. Hon repeterar från föregående lektion och får med 

eleverna i diskussionen. Pedagogen försöker genom dialog föra ett gemensamt resonemang 

kring ämnet. Hon diskuterar tillsammans med eleverna angående olika områden och 

sammanställer reflektionerna på tavlan. Någon elev ropar rakt ut: ”Ska vi skriva detta?” 

Pedagogen svarar att det ska de. Genomgången pågår i 25 minuter och koncentrationen 

trappas av hos eleverna efter hand, någon elev ligger över bänken, någon sms:ar samt några 

pratar om annat.  

 

Efter den gemensamma genomgången delar pedagogen ut de nya böckerna och berättar för 

eleverna att de ska läsa vissa sidor och arbeta med tillhörande uppgifter. Hon säger åt eleverna 

att börja läsa. Det uppstår en hel del prat i klassrummet och samtalen berör inte själva ämnet. 

Pedagogen hjälper en elev och under tiden blir det än högre ljudnivå. Till slut reagerar 

pedagogen och höjer rösten: ”Hallå! Schh! Dämpa er nu. Det ska funka att sitta och läsa här 

inne, då går det inte att flera sitter och pratar”.  
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Fallbeskrivning 2 

I detta fall inleder pedagogen med att högt ropa: ”Hej på er allihopa!”. Han tar närvaro och 

talar sedan om för hälften av klassen att de ska arbeta i datorsalen medan resten ska stanna 

kvar i klassrummet för att arbeta med instrument. Eleverna i klassrummet är placerade i en 

halvcirkel under den muntliga genomgången som pedagogen har tillsammans med eleverna. 

Pedagogen går igenom olika ackord som han ritar upp på tavlan samtidigt som eleverna svarar 

vilka de är och tar ut ackorden på synthen som skickas runt bland eleverna. Därefter får 

eleverna placera sig två och två vid olika klaviaturer. Pedagogen säger att de tillsammans ska 

spela låten Heaven. De får i uppdrag att prata med sin kamrat om att ta ut fem ackord som de 

ska dela upp emellan sig. Eleverna kompar därefter tillsammans under ledning av pedagogen 

som sjunger låten och pekar på tavlan där ackorden är uppritade. Efter hand som de gått 

igenom låten får tre elever i uppdrag att spela bas, akustisk gitarr och trummor till. 

Tillsammans spelas och sjungs hela låten igen. Avslutningsvis samlas eleverna i halvcirkeln 

och pedagogen har genomgång av olika mikrofoner. Härefter ska de enas om en låt som de 

ska behandlas veckan därpå.  

 

Fallbeskrivning 3 

Inlämning av läxor är det första som sker vid denna lektion. Då några elever glömt sin läxa 

hemma görs genomgången nästa vecka. En elev påtalar att hon och en kompis gjort läxan 

tillsammans eftersom hennes papper förkommit. Detta är enligt pedagogen okej, men hon 

säger att de ska lämna in var sitt papper. Därefter för pedagog och elever en dialog angående 

vikten av att baka själv jämfört med att köpa färdigproducerat och pedagogen skriver upp 

elevernas åsikter på tavlan. Tillsammans går de sedan igenom receptet och pedagogen säger 

till eleverna att de ska läsa receptet samtidigt som hon läser det högt. Där emellan avbryter 

hon ibland för att förklara vissa begrepp. Eleverna sätter sedan igång att arbeta två och två vid 

ett varsitt kök. Flera av eleverna hjälps åt och frågar varandra under arbetsgången, men vid 

några kök är det en av eleverna som styr och tar hjälp av pedagogen. Några elever diskuterar 

tillsammans och frågar sedan pedagogen om det är rätt. Pedagogen kommenterar: ”Det är bra 

att ni frågar när ni är osäkra”. Vid något tillfälle sker ett samarbete köken emellan där de 

frågar varandra saker angående bakningen. Under lektionens gång går pedagogen runt och 

kollar att allt fungerar. 
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Våra reflektioner  

I alla tre fallen förs det en dialog elever och pedagoger emellan, men det är främst vid 

genomgångarna som kommunikation och interaktion sker. Det råder ett öppet klimat i 

klassrummen, där det inte enbart handlar om att pedagogerna ställer frågor som det finns ett 

bestämt svar på, vilket gör att arbetssättet strävar mot ett lärar- och elevcentrerat klassrum. 

Eleverna pratar öppet om ämnet och samtalet flyter på i en kommunikativ anda i början av 

lektionerna, där pedagogerna går in i en lyssnande roll och låter elevernas åsikter komma 

fram. Flerstämmigheten framträder genom att flera röster blir hörda, främst mellan pedagog 

och elev, däremot uppstår inte dialog eleverna emellan där de är aktiva lyssnare med 

möjlighet att ge respons till varandra. Genom dialog, pedagog och elev emellan, skapas även 

delaktighet för eleverna till viss del. För att sträva mot större delaktighet hade pedagogerna 

kunnat inbjuda eleverna till att vara med och påverka lektionerna mer, utifrån de lektioner 

som vi observerat, och på så sätt undvikit det individuella arbete som sedan uppstod. Det 

första fallet, som är ett teoretiskt ämne, visar på att lektionen övergår från ett kommunikativt 

arbetssätt till ett mer individualiserat arbetssätt, vilket riskerar att bli en variant av 

undervisning där monologiska kommunikationsmönster tar överhand. För att återkoppla till 

det som reflekterats över i föregående kategori hade eleverna även här kunnat läsa och arbeta 

med uppgifterna tillsammans. Möjligtvis hade då diskussionerna kretsat mer kring ämnet och 

gett ett lugnare arbetsklimat i motsats till det ”pratiga” klassrum som uppstod. 

 

För att övergå till de två mer praktiska lektionerna finns det per automatik en mer naturlig 

koppling till att elever arbetar och samspelar med varandra. Kanske leder detta till att 

samarbete lättare sker? Det råder ett arbetsklimat där det är accepterat att eleverna pratar och 

hjälps åt, vilket antagligen kan bero på att det inte finns så många kök och instrument att 

tillgå. I dessa ämnen finns det möjligheter för eleverna att samarbeta och reflektera på ett 

naturligt sätt, vilket de syns göra i många fall. Arbetet uppfattas till största del vara 

elevcentrerat, men eleverna frågar ofta pedagogen om hjälp. En av orsakerna till detta kan 

kanske vara att eleverna inte har för vana att hjälpas åt inom andra icke praktiska ämnen eller 

kanske beror det på en osäkerhet hos dem. För att få ett än mer elevcentrerat arbetssätt kunde 

pedagogerna introducerat mer och tydligare att eleverna i första hand skulle ta hjälp av 

varandra och tillsammans diskutera för att kunna lösa uppgifterna.  
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Elevcentrerad situation  

Fallbeskrivning 1 

Inledningsvis börjar pedagogen med att uppmuntra och berömma eleverna för deras tidigare 

insatser samt att informera dem om lektionens upplägg. Hon talar om var de olika materialen 

finns som de ska arbeta med och säger: ”Behöver man hjälp tar man hjälp av varandra och i 

sista hand mig”. Eleverna sätter igång att arbeta och en elev säger till sin bänkkamrat: ”Vi 

samarbetar”. På flera andra håll i klassrummet pågår det samarbete elever emellan när det 

löser uppgifterna. Eleverna arbetar inte endast med bänkkamraten utan de rör sig fritt och 

hjälper till om någon annan elev behöver hjälp. Eleverna arbetar med ämnet och 

diskussionerna kretar kring uppgifterna i arbetshäftet. Pedagogen går runt och stämmer av 

samt ger stöttning där det behövs. En elev behöver hjälp med ett ord och pedagogen 

uppmuntrar genom att föreslå att de kan hjälpas åt och hämtar en ordbok åt eleven. Lektionen 

fortsätter med att eleverna samarbetar där pedagogen finns tillgänglig om det behövs. I slutet 

av lektionen lägger eleverna tillbaka materialet och pedagogen avslutar med att tala om vad 

nästkommande lektion handlar om.  

 

Våra reflektioner 

Under observationen kommer pedagogen fram till oss och ger en förklaring till hur hon går 

till väga i sin undervisning. Viktigt i detta avseende är att påtala att pedagogen inte har någon 

kännedom om vad vi ska observera, utan enbart att vi ska observera. Pedagogen berättar att 

hon strävar efter att alla ska samarbeta under hennes lektioner och hon säger att hon försöker 

skapa en vi-känsla, där hon som pedagog ska ses som ett stöd och hjälpa till där det behövs. 

Genom detta menar hon att hon vill skapa en gemenskap. Hon har tidigt satt upp regler 

tillsammans med eleverna och gör ingen stor process av att någon till exempel kommer 

försent. Detta tar hon i stället upp efter lektionens slut, då hon anser att eleverna inte ska 

behöva stå till svars inför de andra. Ytterligare något som hon tar upp, för att stärka vi-

känslan, är att det är viktigt att ingen ska skratta åt någon vid eventuella felsägningar.  

 

Mycket av pedagogens uttalande syns i klassrummet och arbetssättet som pedagogen utför är 

tydligt elevcentrerat. Det pedagogen förmedlar till oss är väl förankrat i klassrummet genom 

att eleverna samarbetar, diskuterar med varandra och löser uppgifter genom dialog och 

kommunikation, i stället för att arbeta individuellt. Pedagogen förmedlar vid lektionens början 

att eleverna ska se varandra som resurser och att hon som pedagog endast ska ses som ett 

stöd. Detta visar på att pedagogen är öppen för att det i klassrummet ska föras en dialog där 
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eleverna emellan kommunicerar kring ämnet. Eleverna finner tillsammans strategier för att 

kunna lösa uppgifterna. Arbetssättet leder till att trygghet och sammanhållning ökar i gruppen, 

vilket gör att de får en bra social kontakt där eleverna vågar ta till vara på varandras 

kunskaper. I de fall när läraren är behjälplig ger hon inte svaret direkt åt eleven, utan låter 

eleven själv komma fram till det rätta svaret genom att hon stöttar, diskuterar och vägleder 

kring uppgiften. Dock framkommer inte allt av det som pedagogen berättar, men till största 

del överensstämmer det med de empiriska iakttagelserna. Genom det arbetssätt som 

pedagogen utövar blir eleverna delaktiga, vilket leder till att de är med och påverkar sitt eget 

lärande, klassrumsmiljön och den sociala gemenskapen.  

 

Sammanfattning av resultatet  

Fallen, under den lärarcentrerade kategorin, uppvisar klassrum där individuellt arbete utförs 

till största del. Detta visar sig genom att pedagogerna låter eleverna arbeta självständigt med 

olika uppgifter, att de vill att eleverna ska vara tysta och att klassrumsmöbleringen till största 

del är i rader om två och två. Mycket av lektionstiden går dessutom åt till att eleverna väntar 

på pedagogens hjälp och sitter med uppräckta händer långa stunder. I fallen, under den lärar- 

och elevcentrerade kategorin, ses klassrum där kommunikation förs mellan elever och 

pedagoger, dock främst vid lektionens inledning. I dessa klassrum råder ett öppet klimat i 

början av lektionerna där elevernas röster hörs, för att sedan övergå till ett mer 

individualiserat arbetssätt. I den tredje kategorin, som är elevcentrerad situation, finns ett 

klassrum där eleverna arbetar och löser uppgifter tillsammans. Pedagogen förmedlar till 

eleverna att de ska se varandra som resurser och endast ta hjälp av henne när behov finns. I 

klassrummet råder ett harmoniskt arbetsklimat där eleverna kommunicerar och interagerar 

med varandra.  
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Diskussion  

Kapitlet inleds med att studiens resultat diskuteras i relation till styrdokument och tidigare 

forskning. Avslutningsvis framställs de slutsatser som vi har kommit fram till.  

 

Resultatdiskussion 

Det visar sig att flertalet av studiens lektioner uppvisar ett individualiserat arbetssätt där ett 

monologiskt kommunikationsmönster framträder mest, vilket fortfarande är det vanligaste i 

dagens skola (Dysthe, 1996; Bråten och Thurmann-Moe, 1998). Vad är det då som påverkar 

att pedagogerna använder ett individualiserat arbetssätt i så stor utsträckning när både 

läroplaner och forskning förespråkar att eleverna ska ta del av varandras kunskaper i en social 

gemenskap? Självklart ser vi att undervisningen ska karaktäriseras av olika arbetssätt, där ett 

alternativ till kunskapsinhämtning är ett individualiserat arbetssätt och samlärande ett annat. 

Dock visar forskning på att individualisering påverkar elevers kunskapsutveckling negativt 

och att eget arbete ger sämre studieresultat (Vinterek, 2006). Vad får det då för effekter för 

elevernas lärande när pedagogerna inte använder sig mer av samlärande och flerstämmighet? 

Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen förordar ett lärande där elever lär i 

samspel med varandra och anser att det sociala står för att våra individuella kompetenser 

kommer från olika interaktioner med andra människor (Strandberg, 2006). Eleverna utvecklar 

sina kunskaper när de bedriver så väl undervisning som lärande samt att de lär sig genom att 

lyssna på varandras idéer. Utifrån situationer där människor lär av varandra skapas mening, 

innebörd och förståelse för hur man förhåller sig till andra (Williams, 2001). Därför kan det 

ifrågasättas om pedagogerna utmanar eleverna tillräckligt för att utvecklas kunskapsmässigt 

när de låter dem arbeta så mycket individuellt.  

 

I elevers lärande är kommunikation en central aspekt och grundtanken är att resurser skapas 

och förs vidare på detta sätt (Säljö, 2000; Dysthe, 2003). Bakhtins dialogbegrepp där mening 

skapas genom samspel innebär att vi endast kan få insikt om oss själva genom interaktion och 

kommunikation med andra. Det är responsen och återkopplingen från mottagarna som skapar 

grunden för förståelse (Dysthe, 1996). Lärande främjas på olika sätt och vi menar att 

undervisningen inte är svart eller vit, där det ena undervisningssättet inte utesluter det andra, 

vilket även Dysthe (a.a.) betonar när hon menar att klassrum inte är antingen monologiska 

eller dialogiska. I den bästa av flera världar vill säkerligen pedagogerna i studiens resultat 

arbeta på olika sätt för att stimulera och utveckla eleverna, men att det kan vara svårt att 

utföra när individen lär på så olika sätt och pedagogen kanske upplever att han/hon inte räcker 
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till åt alla elever. Ytterligare en orsak till att det kan vara svårt att nå ett optimalt lärande där 

flera olika arbetssätt innefattar undervisningen är lärarens handlingsutrymme, invanda 

mönster, skolans dolda normer samt tidsaspekten. Frågan är dock om pedagogerna reflekterar 

tillräckligt över hur eleverna lär? En viktig faktor ur kunskaps- och lärandeperspektiv är att 

pedagogerna kritiskt granskar sitt eget förhållningssätt samt gör eleverna delaktiga i sitt eget 

lärande. Williams (2001) framhäver att genom att pedagogen utformar en lärandemiljö där 

eleverna görs delaktiga utvecklar de en positiv attityd till det egna lärandet, vilket även 

Simeonsdotter Svensson (2009) lyfter fram när hon talar om att barns intresse och tyckande 

behöver finnas med som en grund i lärandet. I Lpo 94 (Skolverket, 1994) förespråkas det att 

skolan ska sträva efter en god miljö för utveckling och lärande genom att vara en levande 

social gemenskap som utvecklar trygghet, vilja och lust att lära.  

 

Vi förmodar att alla pedagoger har en ambition att utveckla elevernas kunskapsnivå, men i 

många av resultatets fall synliggörs inte den kunskapssyn som grundar sig på elevernas 

inflytande som i sin tur medverkar till delaktighet och kunskapsutveckling. En central del av 

samlärande är delaktighet (Wennergren, 2007; Assarsson, 2007). I förhållande till detta 

betonar även Simeonsdotter Svensson (2009) att samspel och kommunikation är viktiga 

aspekter i en lärandesituation, där delaktigheten spelar stor roll för att eleverna ska utvecklas. 

Lektionen som är elevcentrerad uppnår faktorerna social, pedagogisk och fysisk miljö, som 

Wennergren (2007) anser utgör grunden för att eleverna ska känna full delaktighet. Eleverna 

görs delaktiga eftersom de är med och påverkar både sitt eget lärande, klassrumsmiljön och 

den sociala gemenskapen. Däremot visar inte övriga fall på full delaktighet för eleverna ur 

lärandeperspektiv. I de lärarcentrerade fallen finns endast en fysisk delaktighet, medan det i 

de lärar- och elevcentrerade situationerna påvisas delaktighet i aningen större omfattning. I 

början av lektionen bjuder dessa pedagoger in till delaktighet för eleverna genom dialog, 

pedagog och elever emellan, där både de fysiska och sociala faktorerna finns med. Hänseende 

bör dock tas till att studien är tidsbegränsad och därför kan vi inte säkerställa att detta är något 

som pedagogerna alltid praktiserar.  

 

Att det råder flerstämmighet i klassrummen syns i flera av fallen, där elevernas röster blir 

hörda, men mest i kommunikation med pedagogen utan dialog eleverna emellan. Mycket av 

Lpo 94:s intentioner pekar på att pedagogens uppgift är att skapa förutsättningar för möten 

mellan elev-elev och pedagog-elev (Skolverket, 1994). I detta är dialog och flerstämmighet 

viktiga aspekter, vilket uppstår när elever kommunicerar med varandra där flera röster blir 
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hörda samt genom att eleverna lyssnar på varandra och ger bekräftelse och reaktion på det 

sagda. För att visa på hur betydelsefull kommunikationen är framhålls det i engelskans 

kursplan att eleverna ska kunna fungera som lyssnare och talare i en språklig kommunikation 

för att uppnå ett godkänt betyg (Skolverket, 2000). Wennergren (2007) betonar också att 

mening skapas genom dialog och att det är viktigt som pedagog att inta en aktiv lyssnarroll 

för att detta ska kunna uppstå. I resultatet framkommer det att i de lärar- och elevcentrerade 

situationerna lyssnar pedagogerna på eleverna när de i början av lektionerna låter elevernas 

åsikter framträda. Enligt Bakhtins dialogbegrepp gynnar dialogen eleverna i deras 

kunskapsutveckling (Dysthe, 1999). Något som också inverkar på att skapa utrymme för 

dialog är klassrumplaceringen. I de flesta av resultatets fall sitter eleverna två och två, vilket 

Strandberg (2006) betonar inte gynnar elevers lärande i så stor utsträckning som när de kan se 

varandras ansikten. I klassrumssituationen där film visades var bänkarna placerade som en 

”hästsko”, en placering som kan ses som bra ur dialogsynpunkt. Att ändra placeringen i 

klassrummet kan vara ett enkelt sätt för att erbjuda eleverna att kommunicera och interagera 

med varandra, vilket de flesta pedagogerna skulle kunna utföra. Dock måste det tas i 

beaktande att vi enbart har följt klasserna i vardera två dagar och att vi inte vet om 

pedagogerna utnyttjar klassrumsplaceringen på ett bättre sätt vid andra lektioner.  

 

Vad är det då som gör att läroplanens intentioner angående dialog och interaktion mellan 

eleverna inte erbjuds i någon större utsträckning? Är det på skolnivå där rektorns 

förhållningssätt har inverkan eller är det lärarens kunskapssyn som påverkar valet av 

undervisningssätt? Forskning visar på att skolans verksamhet inte enbart formas av läroplaner, 

förordningar och lagar, utan den präglas även av förväntningar och krav som inte finns med i 

dessa dokument (Gustafsson, 2009). Beror det på den dolda läroplanen att pedagogerna inte, i 

någon större utsträckning, arbetar för att uppnå ett lärande för eleverna i samarbete med 

andra? Kanske är det på grund av att den dolda läroplanen ses som en nödvändighet för det 

demokratiska samhällets överlevnad att pedagogerna inte fullt ut arbetar efter den lagstadgade 

läroplanen.  

 

Kanske beror fallen, där det monologiska kommunikationsmönstret är i centrum, på att 

dagens undervisning ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov (Vinterek, 2006; 

Persson, 2007). Eller är det, som Williams (2006) anger, att eleverna upplever att de får mer 

kunskap inom ett område när de arbetar tillsammans, men att de känner en motsättning 

eftersom de ändå ska bedömas individuellt? Oavsett om eleverna känner denna motsättning 
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står det exempelvis i kursplanen för svenska att eleven ska kunna delta aktivt i samtal och 

diskussioner samt sätta sig in i andras tankar för att uppfylla kriterierna för ett godkänt betyg i 

årskurs 9. Likaså står det i kursplanen för engelska att eleven ska kunna genomföra 

arbetsuppgifter både på egen hand och i samarbete med andra (Skolverket, 2000). Därför är 

det av vikt att pedagogerna har en syn på kunskap och lärande där samlärandets intentioner 

finns med i undervisningen. Dock måste hänsyn tas till att bakomliggande faktorer i resultatet 

inte är kända och att undervisningen kan vara påverkad av, som nämnts tidigare, 

organisations- och ledningsnivå. Den stora utmaningen för att uppnå kunskap och lärande kan 

vara som Dysthe (2003) framhåller att integrera det individuella arbetet med de sociala 

processerna.  

 

I studien har det inte heller framkommit någon situation där grupparbete används, vilket är en 

viktig aspekt i ett flerstämmigt klassrum (Williams, 2006). Både Gröning (2006) och 

Williams (2001) framhåller att elevsamarbete i form av cooperative learning är en gynnsam 

form för lärande. I cooperative learning sker lärande och undervisning i smågrupper, där 

elevernas förmågor varierar. Gröning (2006) lyfter fram att interaktionen ökar och eleverna 

blir språkligt aktiva när de bearbetar information tillsammans. Varför används då inte 

grupparbete under ett enda lektionstillfälle i resultatet när studier gjorda i USA visar på att 

barn som deltagit i grupparbetet presterar bättre i skolan, jämfört med barn som inte deltagit? 

Även en rapport från Skolverket framhäver att grupparbete är en överlägsen 

undervisningsform (Williams, 2006). Emellertid visar en annan rapport från Skolverket 

(2009) på att det inte är givet att smågruppsarbete alltid gynnar elevers förståelse och lärande. 

Rapporten visar på att många studier pekar på en problematik med att eleverna får söka 

information och dra slutsatser på egen hand, utan hjälp från läraren. Dock framhåller Williams 

(2006) att elever upplever att de får mer kunskap när det arbetar tillsammans med andra, men 

som nämnts tidigare kan eleverna känna en motsättning till grupparbete, eftersom de ska 

bedömas individuellt. För att undkomma denna problematik med att grupparbete kan resultera 

i att det är svårt att sätta ett individuellt betyg, kan man enligt Dysthe (2003) arbeta med 

portföljmetodiken. Denna metodik bygger på att eleverna först diskuterar tillsammans i grupp 

för att därefter utforma egna utkast, vilka eleverna sedan ger respons på åt varandra. I denna 

studies resultat förekommer inte heller något responsarbete, vilket hade varit en bra 

arbetsprocess för att sträva efter samlärande. Hoel (2003) och Lillejord och Dysthe (2008) 

påstår att eleverna lär sig genom att ge respons åt varandra. När eleverna omstrukturerar, 

förklarar och preciserar sina tankar medverkar detta till ökat klargörande, både för eleven 
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själv och för kamraterna. Hoel (2003) ser det som att eleverna blir som byggnadsställningar 

för varandra.  

 

Två centrala delar inom det sociokulturella perspektivet för att skapa utveckling på individuell 

och kollektiv nivå är interaktion och kommunikation (Säljö, 2000). Vygotskij menar att de 

inre processerna har föregåtts av yttre aktiviteter i gemenskap med andra och utan dessa yttre 

aktiviteter kan inte någon inre process uppstå i huvudet (Strandberg, 2006). I resultatet visar 

den elevcentrerade situationen på att eleverna använder sig av språket för att låna färdigheter, 

insikter och kunskap av varandra, vilket är ett redskap som Vygotskij ser som en central 

ställning i elevernas utveckling (Säljö, 2005). Mediering sker i klassrummet genom att 

eleverna ser varandra som resurser och den återkoppling som kommunikationen ger ansikte 

mot ansikte erbjuder deltagarna möjlighet att anpassa sig till varandra och utveckla en 

gemensam förståelse (a.a.). Även Strandberg (2006) påtalar att det är genom dessa språkliga 

verktyg som eleverna kan utveckla sitt lärande. I resultatet visar den elevcentrerade lektionen 

på att språket är en viktig aspekt och ligger till grund för elevernas kunskapsutveckling. Vi 

anser att eleverna lär sig genom att kommunicera där de gemensamt kan diskutera, jämföra 

och dra egna slutsatser. Under denna lektion påpekar dessutom pedagogen att eleverna ska se 

varandra som resurser och att hon, som pedagog, endast ska ses som ett stöd, vilket gynnar 

elevers lärande. I kursplanen för svenska står också att språket har en grundläggande 

betydelse för lärandet samt att det är i socialt samspel med andra som språket utvecklas 

(Skolverket, 2000).  

 

I det elevcentrerade fallet erbjuds eleverna att arbeta efter det som Williams (2001) benämner 

peer collaboration, där eleverna befinner sig på ungefär samma kunskapsnivå. Genom detta 

arbetssätt blir inte otillräckligheten så nedslående, eftersom de känner att de har ungefär 

samma kunskaper. Upptäckandets utmaningar blir större genom att eleverna diskuterar och 

samarbetar med varandra, där en intellektuell process uppstår genom att de ger respons på 

sina tankar och idéer. Detta arbetssätt främjar och utgår ifrån några av de riktlinjer som Lpo 

94 (Skolverket, 1994) förskriver. I dessa ska skolan präglas av solidaritet samt medverka till 

att utveckla elevernas känsla för samhörighet och respekt för varandra. Även Vygotskijs teori 

om den närmaste utvecklingszonen kan utgöra grunden för detta. Vygotskijs teori handlar om 

att barnet i samarbete med vuxna eller mer kompetenta kamrater kan åstadkomma mer än det 

klarar av på egen hand (Bråten och Thurmann-Moe, 1998). Detta resulterar i att det som de 

med hjälp klarar av i dag klarar de själva av senare, vilket även begreppet peer tutoring står 
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för som Williams (2001) lyfter fram. Williams (a.a.) anser utifrån Vygotskijs teori att båda 

barnen vinner på interaktionen, den lärande genom att fråga och utmana, och den 

undervisande genom att omformulera sin kunskap så att den blir förståelig för den lärande. 

 

Avslutningsvis menar vi att det är betydelsefullt att pedagogen har insikt i att vi alla lär på 

olika sätt och skapar gynnsamma inlärningssituationer för eleverna. Därför är det angeläget att 

undervisningen varieras och att pedagogen ständigt granskar sig själv och sitt förhållningssätt 

så att han/hon inte handlar efter invanda mönster. Kunskap utvecklas genom socialt samspel 

och genom de erfarenheter som man tillägnar sig i livet, där skolan har en oerhört viktigt roll. 

Skolan ska inte enbart utveckla eleverna kunskapsmässigt, utan ska även utveckla deras 

kommunikativa och sociala kompetens. Lpo 94 betonar att skolan måste ge utrymme för olika 

kunskapsformer och skapa ett lärande där de balanseras och blir till en helhet. Det framställs 

också att kunskap inte är något entydigt begrepp utan kommer till uttryck i olika former, så 

som fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet (Skolverket, 1994). Orsaken till varför 

avsaknaden av samlärande är så stor beror kanske på att pedagogerna inte har delgivits 

forskning som visar på vikten av samlärande genom interaktion, kommunikation, dialog och 

delaktighet. 

 

Slutsats  

Utifrån resultatet har det visat sig att pedagoger erbjuder olika förutsättningar för lärande i de 

två utvalda klasserna. Till största del utgår pedagogerna från arbetssätt där de låter eleverna 

arbeta individuellt och förespråkar inte att eleverna samarbetar med varandra. Endast ett av de 

redovisade fallen visar på ett elevcentrerat klassrum där eleverna görs delaktiga i 

undervisningen genom samlärande där kommunikation, interaktion, dialog och delaktighet är 

i fokus. Däremot existerar flerstämmighet mellan pedagog och elev i flera av fallen utan 

någon större samverkan eleverna emellan. Flerstämmigheten praktiseras främst i dessa fall i 

början av lektionerna för att sedan övergå till individuellt arbete där monologiska 

kommunikationsmönster åter är i fokus. Utifrån resultatet tolkar vi att pedagogerna främst 

avspeglar en kunskaps- och lärandesyn som pekar på att eleverna inhämtar kunskap och 

utvecklar lärande genom enskilt arbete, eftersom eleverna inte interagerar och kommunicerar i 

vidare utsträckning med varandra. Orsaken till varför pedagogerna verkar ha denna kunskaps- 

och lärandesyn, som visar sig i val av arbetssätt, kan endast speglas utifrån vår egen tolkning 

eftersom inte bakomliggande faktorer är kända. Val av arbetssätt har diskuterats i förhållande 

till lednings- och skolnivå, tidsaspekt, betygssättning, elevens behov och förutsättningar, den 
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dolda läroplanen samt om pedagogerna inte har delgivits den forskning som finns angående 

samlärandets viktiga inslag i undervisningen. Vad vi menar är att lärande sker på flera olika 

sätt, men att det är viktigt att elever får arbeta i interaktion med andra, eftersom både 

styrdokument och forskning visar på att kommunikation och interaktion är viktiga aspekter i 

elevernas utveckling gällande kunskap och lärande. 
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Implikationer 

I kapitlet presenteras didaktiska implikationer där det ges förslag på hur pedagoger kan arbeta 

med samlärande. Därefter följer forskningsimplikationer om hur man kan gå vidare med 

ytterligare forskning kring samlärande.  

 

Didaktiska implikationer 

Utifrån vad vi har sett i vår studie kan den bidra med praktiska kunskaper kring hur pedagoger 

kan arbeta mer för att nå en social aspekt på sin undervisning. Det framkommer, av den lilla 

del som vi har undersökt, att det finns olikheter på hur pedagogerna arbetar för att nå 

läroplanens intentioner angående dialog, samlärande, flerstämmighet och delaktighet. Skolan 

har i uppdrag att skapa sociala och emotionella färdigheter för att öka elevers lärande. Tack 

vare pedagogers medverkan i studien kan det utifrån det som vi har sett synliggöras att 

samlärande inte praktiseras i någon större utsträckning inom skolans undervisning. Vår 

förhoppning med studien är att den kan inspirera pedagoger till att förändra och föra in 

begreppet samlärande i undervisningen. I en social gemenskap utnyttjar eleverna varandras 

kunskaper och ser varandra som resurser. Nedan ges förslag på hur undervisningen kan 

organiseras för att skapa möjligheter till samlärande där elevernas kunskaper ökar och 

lärandet utvecklas. 

 

 Att skolorganisationen som helhet ser till att pedagoger får möjlighet till 

vidareutveckling för att få kännedom om olika inlärningsstrategier.  

 Att pedagogerna ser sig själva mer som vägledare och erbjuder eleverna att arbeta 

tillsammans där de tar till vara på elevernas kunskaper och låter dem se varandra som 

resurser.  

 Att pedagogerna genom öppen dialog i klassrummet skapar flerstämmighet mellan 

lärare/elev och elev/elev där allas röster blir hörda och eleverna känner delaktighet.  

 Att pedagogerna använder sig mer av begreppen cooperative learning och peer 

collaboration genom att tillämpa smågruppsarbeten, där alla elever får komma till tals.  

 Att pedagogerna använder sig mer av peer tutuoring/den närmaste utvecklingszonen, 

där eleven som är mer novis tar hjälp av den mer kunnige eleven.  
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Forskningsimplikationer  

Denna studie har synliggjort om pedagoger erbjuder samlärande i undervisningen på två olika 

skolor i två olika klasser. Vi har genom observationer tittat på hur det ser ut i praktiken. För 

att stärka helhetsintrycket kring hur samlärande används i praktiken menar vi att 

pedagogernas egna redogörelser bör lyftas fram i vidare forskning. Genom intervjuer med 

pedagoger skulle deras intentioner angående samlärande kunnat jämföras med det som 

observationerna visar. Det skulle även kunnat utföras intervjuer med elever för att få deras 

perspektiv på hur samlärande praktiseras. Ytterligare en aspekt för att stärka helhetsintrycket 

hade varit att utöka studiens omfattning genom att ta del av fler skolors undervisning, vilket 

hade gett studien ett bredare perspektiv.  
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Bilagor  

 

Bilaga 1 – Informationsbrev till vårdnadshavare och elever 

 

Informationsbrev     2010-10-21 

 

 

Till vårdnadshavare och elever  

 

 

Vi är två lärarstudenter, Charlotta Svensson och Therese Torstensson, som läser vår sista 

termin på Högskolan i Halmstad. Denna termin skall vi göra vårt examensarbete där vi skall 

titta på lärarnas och elevernas interaktion i undervisningen.   

 

Genom observation kommer vi under 2-3 dagar att följa klassen, vilket ger oss en större 

möjlighet att följa flera lärare och därmed få en bredare inblick i undervisningen. Vi vill med 

detta informationsbrev upplysa Er om att all insamlad data kommer att ”avkodas”, det vill 

säga att varken skolans namn, lärares namn eller elevers namn kommer att omnämnas i vårt 

examensarbete.  

 

Vid frågor hör av Er till Ert barns mentor.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Charlotta och Therese  
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Bilaga 2 - Observationslogg 

OBSERVATIONSLOGG  Tidpunkt/verksamhet …………………    Nr………… 

Värderingsfria beskrivningar kring utvalt fenomen i praktiken. 
 
 
 
Elevagerande                                       Läraragerande  

Kritiska reflektioner i 
form av: 
öppna frågor, tankar, 
ifrågasättande, 
problematiseringar, 
mm. 

   

 

Observationsloggen i original var utformad i liggande format, men på grund av tekniska 

detaljer för att bifoga bilagan valdes att visa observationsloggen i stående format.  


