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Den här studiens innehåll belyser vad som händer under en lektion, vad den används 
till och om alla elever inkluderas i undervisningen. Studien är genomförd av Lise-
Lotte Källestedt och Susanne Skarenberg, lärare mot grundskolans senare år, med 
inriktning svenska och specialpedagogik.  Frågan om vad som sker under en 
lektionstimme är intressant utifrån vad som händer under densamma samt att 
försöka förstå om det finns några bakomliggande orsaker till resultatet.  

Resultatet knyter vi till tidigare forskare och deras teorier runt elevers sociala 
kompetensutveckling kontra kunskapsutveckling. Hur kan vi se samband eller 
skillnader mellan dessa två kriterier och har de något med interaktionen mellan 
människor i en inkluderande skola att göra? För att undersöka vad en lektionstimme 
används till, har vi använt oss av metodtriangulering med osystematiska 
observationer samt intervjuat sex lärare om vad de anser att lektionstiden används 
till. Lärarna innehar kunskapen och erfarenheterna om skolans styrdokument och 
kunskapsämnenas kursplaner. Studiens intresse har legat på pedagogernas hantering 
av lektionstimmens disposition. Vad går tiden åt till?  

 

 

 

Nyckelord: Inkludering, fostran, sociala färdigheter, kunskapsfärdigheter, relationellt 
perspektiv 
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1. Inledning 
Vi har som lärarstuderande funderat mycket kring varför det idag upplevs som 
stökigare i klasserna. Vad beror det på? Vi ville därför helt förutsättningslöst se vad 
som sker under en lektion. Vad är det som händer? Vi ville se hur undervisningen 
fördelas under en lektion och vad som menas med undervisning? 

Lärare av idag ska vara en reflekterande praktiker, det vill säga medvetet reflektera 
över undervisningens innehåll. Vad, hur och varför är frågor att beakta liksom vad 
som gick bra och vad som blev mindre lyckat. Detta ska även ställas i relation till 
skolans styrdokument samt leda till en förbättrad undervisning med en medveten 
pedagogisk tanke samt förhållningssätt. I en föränderlig värld där skolan och 
eleverna är en stor och viktig del, behövs en medveten pedagogisk tanke med 
människan i centrum, för att nå en hållbar utveckling, (Lpo 94, 2005). 

Detta har fått oss att fundera över hur det verkligen förhåller sig på skolorna. Är det 
så att lärarna tappat kontrollen eller sker det saker som inte dokumenteras? Vår 
fundering har varit om det är frågan om två kategorier av kunskapande, nämligen 
rena ämneskunskaper och sociala kunskaper samt färdigheter. 

Under vår utbildning till lärare för grundskolans senare år, har vi blivit insatta och 
delaktiga i undervisningen av elever från årskurs fem till nio. Vi har inkluderats i 
bedömningssituationer och diskussioner. Dessa har enbart rört sig kring 
ämneskunskaperna. Vi har upplevt att det sker en kontinuerlig diskussion runt 
elevers sociala färdigheter men de bedöms nästa aldrig och vi har inte upplevt att det 
planeras för utvecklandet av arbetet med elevernas sociala utveckling. Våra 
upplevelser under praktiken är att det sker olika typer av processer i klassrummet. Vi 
är intresserade av dessa och hur lärarna ser på elevernas sociala utveckling och 
kunskapsutveckling och vad styrdokumenten säger om detta?  

I vår studie kommer vi även att beröra inkluderingsperspektivet eftersom interaktion 
mellan människor enligt litteratur och forskning är en förutsättning för att vi 
människor ska kunna lära oss någonting. Skolan ska ge elever en god kunskapsgrund 
att stå på för en framtid som fullgoda samhällsmedborgare. Detta ger även 
styrdokumenten lärarna i uppdrag, ”att utveckla en skola för alla”. 

 

2. Syfte  
Med den snart stundande examen i sikte, valde vi att fokusera på yrkesverksamma 
lärare för att kunna iaktta hur lärare agerar i klassrummet. Vi har observerat tio 
lektionstillfällen och intervjuat sex lärare för att få en insikt i vad som händer i 
klassrummet.  

Syftet med studien är att undersöka vad som händer i ett klassrum under en 
lektionstimma. Vi har valt att lägga fokus på ämneskunskaper och sociala färdigheter 

 



i ett inkluderande perspektiv. Intervjuerna med lärarna är för att komplettera 
observationerna med vad lärarna anser händer under en lektionstimme. 

3. Frågeställning 
 

• Hur används lektionstiden?  

• Vad anser lärarna att lektionstiden används till? 

 

4. Begreppsdefinitioner 
Vår användning av nedanstående begrepp är viktiga för att ge läsaren en ökad 
förståelse av studien.  

Corbett och Slee (2000), har definierat begreppet inkludering med att begreppet 
utmanar befintliga hierarkier. Det betyder att skolan (som en helhet) ska vara 
organiserad utifrån det faktum att barn är olika (delarna). Synen på barns olikhet är 
ett grundläggande faktum som det pedagogiska arbetet måste anpassas till. Detta kan 
ställas i relation till det Göransson (2007) kallar kategorisering. Synen på barnet är 
att det är barnet som har problem, därför koncentreras åtgärderna utifrån barnet, 
inte i den omgivande miljön. Detta gäller kanske särskilt barn i behov av särskilt 
stöd. Elever som av någon anledning behöver mer stöd i undervisningen och i sociala 
sammanhang. Vi tar här även upp begreppet fostran i skolan, som vi likställer med 
Ogdens (2003) beskrivning av beteendemodifikation. Det är enligt Ogden (2003, 
s.112) ”en tillfällig förbindelse mellan det eleven kan och vill göra nu och det han 
behöver för att kunna fungera i en inlärnings- eller undervisningssituation”. Detta 
blir en sorts fostran som sker i skolan med dess rådande ramar. Vi menar att fostran 
och social träning sker i ett relationellt perspektiv, i ett långsiktligt tidsperspektiv. 
Läraren använder sig av sin förmåga att anpassa undervisning och stoff till skilda 
förutsättningar för lärandet hos eleverna. Från individ- till systemperspektiv, (Ogden 
2001).  Till dessa har vi lagt proximal utvecklingszon, Vygotskijs formulering av 
individens optimala nivå för lärande som skapas i miljön eftersom det sker en ständig 
interaktion mellan individer i ett klassrum enligt Säljö (2000). 

Begreppet ekvifinaliteten, har vi valt för att belysa undervisningssituationen utifrån 
pedagogens perspektiv. Läraren ska förhålla sig till tanken om att det finns fler 
orsaker och fler effekter för att nå ett mål (Tom Storfors föreläsning 15/1-2009, 
Mdh). 

 

5. Litteraturgenomgång 
För att ge en tydlig bild av vad vår studie har att förhålla sig till, vill vi här ge en 
bakgrundsbild av hur litteraturen och styrdokument ser på förhållandet kunskaps- 
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och sociala färdigheter samt även inkluderingsbegreppet. Inledningsvis beskrivs Lpo 
94 samt Skollagen (2005) för att visa vad pedagogernas verksamhet utgår ifrån och 
hur de styrs av dessa dokument. Den garanterade undervisningstiden för 
grundskolan uppgår till 6600 undervisningstimmar. Dessa ska vara fördelade på 178 
dagar under ett läsår, jämnt fördelade mellan höst- och vårtermin (Skollagen 2005).  

Lpo 94 redogör för de värden som skolan ska förmedla, alla människors lika värde, 
jämställdhet, individens frihet och integritet samt solidaritet med utsatta och svaga. 
Förutom att ge eleverna kunskaper och färdigheter ska skolan i samarbete med 
hemmen sträva mot en utveckling av barnen/individen till samhällsmedlemmar med 
ansvarskännande, Skollagen (1985; 1100). Skolan ska förmedla respekt för varje 
människas egenvärde utifrån grundläggande demokratiska värderingar samt den 
gemensamma miljön. Tolerans, rättskänsla och generositet ska vara ledord i 
elevernas fostran. Skolans värdegrund är liberal och låter varje enskild elev finna sin 
självbild och delta i samhället under dess villkor. Alla elever oberoende av kön, 
hemvist/härkomst, ekonomisk eller social bakgrund bör behandlas lika och ges 
tillgång till lika utbildning. Man ska alltså utgå från eleven och dennes individuella 
behov för att kunna ge en så adekvat utbildning som möjligt. 

      Vi har under utbildningens gång samt under den verksamhetsförlagda praktiken stött 
på lektionsplanering i olika former. I Skollagen (2005) kan vi läsa att vi ska ta 
hänsyn till elever i behov av särskilt stöd samt i Lpo 94 läser vi att ”Undervisningen 
skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.” Observera att det här står, 
”varje elev” inte enbart elever i behov av särskilt stöd (Lärarboken, 2005 s. 13). Vi 
läser vidare i Lpo 94 att vi som lärare ska ta hänsyn till elevernas olika behov och 
förutsättningar. Läroplanen menar att elever når målen på olika sätt och därför 
måste lärare tänka på att utforma undervisningen utifrån elevernas olika 
förutsättningar. Detta förstärks även av den dynamiska ekvifinaliteten vilket innebär 
att det finns många vägar att nå ett mål och samma väg kan leda till olika mål. 
(Storfors föreläsning den 15/1-2009, Mdh). Detta är lärare i stort bra på att 
formulera i sin undervisning men det är fortfarande utifrån traditionell undervisning 
och ett kategoriskt tänkande. Under föreläsningen framkom det att eleverna inte ges 
den möjlighet till metakognitivt lärande som styrdokumenten rekommenderar i ett 
relationellt perspektiv.  

 

Ovanstående påstående får stöd av Göransson (2007) som menar att bristen på 
elevers delaktighet är anledningen till att alla elever inte når upp till målen. Detta 
beror inte på egenskaper hos den specifika eleven utan skolans oförmåga att anpassa 
miljön och lärandesituationen efter alla elevers behov. Ogden (2003) talar om att 
skolans perspektiv ligger på individen, det Göransson (2007) kallar kategoriskt 
perspektiv som fokuserar på att stödja elevens egenskaper. Det är också de egna 
egenskaperna hos eleven som kan ligga till grund för eventuella svårigheter, 
exempelvis utvecklingsstörning. Det vi tagit fasta på vid hanteringen av de didaktiska 
frågorna är Göranssons syn på samarbetsfrågan sedd ur ett relationistiskt perspektiv. 
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Det relationella perspektivet som enligt författaren handlar om att stödja eleven 
utifrån en anpassning av olika situationer och lärandemiljöer. I detta perspektiv 
ligger miljön och dess påverkningar i fokus för att kunna stödja eleven på bästa 
möjliga sätt. Med andra ord innebär perspektivet att hinder uppstår när miljön och 
elevens egna förutsättningar inte stämmer överens med varandra. Detta leder till att 
eleven känner sig utanför och att kunskapsutvecklingen hämmas. Göransson (2007) 
skriver också att detta perspektiv stämmer bäst överens med inkludering och dess 
tankar som vi belyser nedan. 

 

5.1 Inkludering 
Ogden (2003) poängterade att både lärare och elever har ett ansvar för att få en 
inkluderande skola som fungerar vilket även Lpo 94 (Lärarboken 2005 s. 17-18) tar 
upp. Läroplanen menar att elevernas sociala utveckling är en faktor som påverkar 
skolans sociala miljö.  

Inkluderingsbegreppet kom att få något av ett internationellt genombrott i samband 
med Salamancadeklarationen (UNESCO, 1994) och har därmed alltmer kommit att 
ersätta integrationsbegreppet. Den avgörande skillnaden mellan, å ena sidan, 
inkludering och, å andra sidan, integrering, är att det första innebär att helheten ska 
anpassas till delarnas beskaffenhet, medan det senare innebär att delarna ska passa 
in i en helhet som inte riktigt är organiserad utifrån delarnas egenskaper. Vidare står 
det att alla barn, i största mån, ska undervisas tillsammans och skolan ska tillgodose 
allas behov. Stöd och uppbackning ska tillhandahållas kontinuerligt och det ska 
finnas möjlighet att utveckla alla elevers behov och intressen. En viktig del för att 
kunna uppnå de värden och normer som skolan står för är en god miljö för lärande. 
Alla har ett ansvar för att upprätthålla en bra lärandemiljö. Ömsesidigheten i mötet 
mellan pedagog och elev ska genomsyras av trygghet, social gemenskap, respekt samt 
glädje.  

5.2 Lpo 94 
Denna uppfattning stärks utifrån Lpo 94, under rubriken 2.2 Kunskaper, mål att 
stäva mot; ”skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära 
och utvecklar sitt eget sätt att lära samt utvecklar tillit till sin egen förmåga” 
(Lärarboken 2005 s. 17-18). Under rubriken 2.1 Normer och värden, under läraren 
skall, kan man läsa att läraren tillsammans med eleverna utvecklar regler för arbetet 
och samvaron i den egna gruppen. Där står vidare att läraren skall stärka elevernas 
vilja att lära och att de ska stimuleras till att använda olika uttrycksmedel.  
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5.3 Det dialogiska klassrummet 
Ovanstående påstående får medhåll av Molloy (1996) som talar om det dialogiska 
klassrumsklimatet. Det syftar till en fungerande dialog mellan lärare-elev och elev-
elev samt en väl fungerande värdegrund med demokratiska förtecken som eleverna 
uppmuntras att bli väl förtrogna med. En dialog bygger på respekt, förståelsen av 
turtagningsreglerna, att våga tala, att lyssna på andra och våga argumentera för sin 
och andras sak. Molloy (2003) skriver att lärarnas olika värderingsgrund kan orsaka 
meningslösa studier för eleverna pga. att de inte förstår varför de ska läsa en viss bok 
som till exempel lärarens dolda skäl till val av litteratur eller material kan av eleverna 
upplevas som odemokratiskt om de inte blir delaktiga i diskussionen runt 
kursplanens mål. För att förtydliga samt återknyta till det tidigare skrivna på sidan 7 
om lärarens uppdrag, visar Molloy hur lärare konkret kan arbeta med vad Lpo 94 
skriver om skolans demokratiska uppdrag att förmedla kunskaper om 
”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta” 
som skolan ska gestalta och förmedla (s. 41). Detta kan man, menar hon, lära sig av 
och om i olika kunskapsområden/ämnen. Hennes uppfattning överensstämmer med 
Vygotskijs och samtida teoretikers tankar om att språket är bärare av demokratiska 
värden och lärande. Molander (2000) berör detta som han kallar sokratisk dialog. 
Den går ut på att man i dialog ska bli medveten om sig själv sina tankar, sin kunskap 
och okunskap tillsammans med andra och på det viset, komma till klarhet om andra.  

 

5.4 Undervisning/utveckling 
En annan författare, Fountain (1997) skriver om undervisning för utveckling och 
detta i förhållande till dagens undervisning av ett globalt hållbart samhälle. Hon 
menar att synen på utveckling har förändrats till att inbegripa ett globalt ansvar. Den 
tidigare individcentrerade tanken ”jag först” i både undervisning och kursinnehåll 
har flyttat fokus mot utbildning/utveckling av en individ i världen. En individ med en 
förståelse för sammanhang och vikten av samarbete och förståelse mellan människor 
med olika ursprung och erfarenheter. En sådan undervisning kan ske på olika sätt till 
exempel genom samarbetslärande, tematiska inlärning och erfarenhetsinlärning. 
Dessa bygger på att individers olikheter, styrkor och egenvärde används i 
undervisningen som styrkor i förhållande till andras styrkor. Många olika styrkor 
leder till en hållbar utveckling av det egna lärandet i en kontext. 

 

Arv och miljö är de viktigaste faktorerna som påverkar oss alla under hela livet. 
Föräldrarna har dock den viktigaste rollen i barnens liv att fostra dem till goda 
samhällsmedborgare. Skolan har även de stor betydelse för barnens fortsatta fostran 
och då speciellt när det gäller den sociala delen (Ogden 2003). 
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Vi har hittat en forskare, Zeichner (1993) som i en artikel har problematiserat 
läraren, den reflekterande praktikern. Han anser att alla lärare reflekterar och att  

 

”forskningen måste söka sig bakom det okritiska förhärligandet av lärarreflektion, lyfta 
fram dolda fokus för reflektion och intressera sig mer för komplexa frågor än den om 
huruvida lärare reflekterar eller inte. Uppmärksamheten måste riktas mot typen av 
lärarreflektion, vad lärare reflekterar över och hur de reflekterar (s. 54)”. 

 

Han menar vidare i sin forskning att fokus måste ligga på det politiska och sociala 
rum som all undervisning sker i. Vår undervisning ska då enligt honom genomsyras 
av ett demokratiskt förhållningssätt och inte att vi bara undervisar om demokrati. 

Detta stärks även av Lpo 94  som på sidan 5 tar upp att ”skolan har en viktig uppgift 
när det gäller att förmedla och hos eleverna  förankra de grundläggande värden som 
vårt samhällsliv vilar på”.  

Vi hoppas att läsaren nu fått en förförståelse för olika processers betydelse för 
lärande. 

 

5.5 Samspel 
Hur kan då undervisningen utvecklas för att alla elever ska utvecklas? Fischbein 
(2007) beskriver Bronfenbrenners proximala processer, vilka betonar dynamiken i 
samspelet mellan barnet, närmiljön, organisationer och samhället. Med detta menas 
att eleven i meningsfulla positiva möten utvecklar lärandet tillsammans med någon 
eller några personer till vilka eleven har en kontinuerlig och positiv relation. Hon 
betonar även miljöns betydelse för elevens utveckling. Miljön kan utgöra både hinder 
och möjligheter. Vidare skriver hon att elevens erfarenheter bör överensstämma med 
det som görs i skolan för att det ska bli meningsfullt för eleven och på så sätt kunna 
bidra till utveckling och lärande. Eleven kommer till skolan för att skolas in i en 
grupptillhörighet där det ska råda demokrati, delaktighet och respekt. Läraren spelar 
stor roll i detta och måste föregå med gott exempel. Eleverna gör som vi gör, inte som 
vi säger. Roll-Pettersson (2001) och Linikko (2006) anser att lärarens attityd styrs av 
hur mycket kunskap och erfarenhet pedagogen har av att arbeta med barn i behov av 
särskilt stöd vilket i sin tur svarar för vilken attityd de har gentemot inkludering. 
Roll-Pettersson (2001) betonar vikten av lärares behov av att observera varandra 
samt reflektera över detta. De skriver att verkligheten gör sig påmind om hindren 
som står i vägen i skolan, bristande kunskaper hos pedagogerna, överfyllda klassrum 
och brist på pengar som begränsar både läromedel och resurser. 
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5.6 Sociala kunskaper 
Ogden (2003) menar att hur skolan hanterar utmaningen att ge olika individer 
möjlighet att utveckla sina kunskaper och sociala färdigheter har betydelse. Detta har 
han hämtat från en norsk grundskoleundersökning. Undersökningen har precis som 
vi, koncentrerat sig på lärarperspektivet. 

Olämpligt beteende, överfört via föräldrars fostran är enligt Ogden (2003) den 
viktigaste anledningen till barns avvikande beteende i skolan. Hur hanterar skolan 
det och vilket ansvar vilar på skolan att utveckla trygga, välfungerande, läraktiga 
individer som ges möjligheten att bli välfungerande vuxna? 

Ogden (2003) skriver att: ”Social kompetens handlar om hur barn förhåller sig till 
omgivningens förväntningar” (s. 24). Han anser även att sociala färdigheter är en 
viktig del i den sociala kompetensen för att på ett bra sätt agera med andra via till 
exempel lek eller temaarbeten. I Läroplanen som är ett nationellt styrdokument och i 
Lpo 94 (2005) kan vi läsa att: 

 

 Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov […]  
 En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på  
 samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn  
 ska tas till elevernas olika  förutsättningar och behov. Det finns också olika 
 vägar att nå målet. Skolan har ett  särskilt ansvar för de elever som av olika  
 anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan  
  undervisningen aldrig utformas lika för alla (Lpo 94, 1994).   
 

Vidare kan man läsa att ”Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en 
beredskap inför framtiden och utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande” (s. 14). 
Detta förtydligar även Salamancadeklarationen (1994) genom: mikroperspektivet 
som är de proximala processerna som sker genom samspel mellan individ och miljö. 
Mesoperspektivet rör framför allt relationer mellan berörda parter, exempelvis hem-
skola och byten av lärare. Makro beskriver perspektivet på samhällsnivå, exempelvis 
styrdokument, ekonomi, attityder värderingar och värdegrund. 

 

Det har varit viktigt för oss att ge er läsare en inblick i vad styrdokument, Lpo 94 och 
olika författare och teoretiker menar med inkludering och vilka faktorer som bygger 
en god grund för interaktion mellan människor. 
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6. Vår studie 
Vår studie riktar sitt intresse mot vad som försiggår på lektionerna och vad 
lektionstiden används till. Därför tyckte vi att det var viktigt att belysa några av de 
didaktiska frågor en lärare har att ta hänsyn till i sin profession. Vi har tagit med 
några av de frågor som är relevanta att belysa utifrån vår frågeställning: 

 

• Delaktighetsfrågan: Hur ska alla bli delaktiga?  

• Inflytandefrågan: Vad kan de ha inflytande över?  

• Samarbetsfrågan: Om de ska arbeta i grupp eller individuellt? 

  

Av ovanstående kan man se att ämnesselektions-, legitimitets- och kontextfrågan 
möjligen visar på ämneskunskaper samt hur de ska genomföras och hur delaktiga 
eleverna ska vara i den demokratiska processen. Dessa begrepp kan tyckas lösryckta i 
sammanhanget men de kan ha betydelse för hur läraren medvetet eller omedvetet 
hanterar dessa frågor utifrån skolans styrdokument, vilket föranledde oss att 
informera läsaren om detta. 

Delaktighetsfrågan eller bristen därpå, menar Göransson (2007) är anledningen till 
att alla elever inte når upp till målen. Detta beror inte på egenskaper hos den 
specifika eleven utan skolans oförmåga att anpassa miljön och lärandesituationen 
efter alla elevers behov, vilket förstärks av Ogden (2003) som skriver att även om att 
skolans perspektiv ligger på individen, det Göransson (2007) kallar kategoriskt 
perspektiv, så måste det till förändringar i miljön för att få en utveckling. Faktorer att 
beakta är elevens egna egenskaper som kan ligga till grund för eventuella svårigheter, 
exempelvis utvecklingsstörning. Det vi tagit fasta på vid hanteringen av de didaktiska 
frågorna är även det relationistiska perspektivet som Göranssons (2007) anser 
handlar om att stödja eleven utifrån en anpassning av olika situationer och 
lärandemiljöer. I detta perspektiv ligger miljön och dess påverkningar i fokus för att 
kunna stödja eleven på bästa möjliga sätt. Med andra ord innebär perspektivet att 
hinder uppstår när miljön och elevens egna förutsättningar inte stämmer överens 
med varandra. Detta leder till att eleven känner sig utanför och att 
kunskapsutvecklingen hämmas. Göransson (2007) skriver också att detta perspektiv 
stämmer bäst överens med inkludering och dess tankar.  

 

7. Individens sociala utveckling i klassrummet 
För att öka förståelsen hos läsaren vill vi ge en fördjupad bakgrund till vilka faktorer 
som har betydelse för individens sociala utveckling i klassrummet. En som skriver om 
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detta är Vygotskij som benämner den proximala utvecklingszonen och menar att 
studieaktiviteterna måste vara anpassade utifrån elevernas förutsättningar och 
intressen. Detta för att de ska kunna vara aktiva i sitt lärande vilket Ogden (2003) 
instämmer med. 

Vygotskij menade att en individ utvecklas i ”den kontext hon växer upp i” (Claesson 
2002 s.30). Detta är teorier som skolan fortfarande strävar emot då skolan är en unik 
mötesplats där eleverna träffar människor från olika sociala och etniska kulturer. Det 
är i den kontexten som deras kunskapande och sociala utveckling måste ske. Claesson 
(2002) skriver vidare att det är i det sociokulturella sammanhanget individens 
lärande sker från utkanten av kunskapen om sociala koder och färdigheter till att bli 
trygga och fullvärdiga praktiker. Det vill säga eleverna blir delaktiga i den sociala och 
kunskapsmässiga processen. Han menar vidare att lärande och förändring är 
sammanflätade med varandra och de kan inte separeras, vilket Vygotskij kallar den 
proximala utvecklingszonen, individens utvecklingspotential. Vidare skriver Claesson 
(2002) att den proximala utvecklingszonen utvecklar elevens psykologiska processer 
till en högre nivå. Vygotskij betonar vikten från produkt till process samt att 
utvecklingen kommer efter undervisning och lärande. 

Även Säljö (2000) anser att Vygotskij betonar det sociokulturella 
planet/perspektivet. Detta kan beskrivas som samspelet mellan handling och 
tänkande i relation till elevens lärande. Samspelet med andra menar han är oerhört 
viktigt för utvecklingen. Språkanvändning och kommunikation är en av 
grundstenarna för att medvetandegöra eleverna på sociokulturella planet. 

Vygotskij får medhåll av teoretikern Dewey (2002), om att det är i kommunikation 
som denna process utvecklas. Språket är bärare av budskapen både ämnes- och 
sociala kunskaper. Deras uppfattning delas även av Säljö (2000) som menar att 
människor skapar mening genom att delta i olika sociala aktiviteter och att skolan ska 
medverka till att skapa autentiska situationer vilket medför att eleverna frestas till att 
söka sig framåt i sitt lärande. Det finns ett samband mellan elevens verklighet och 
skolan anser Dewey och Vygotskij. Det är elevernas intresse som är grundstenen och 
metoden för undervisning enligt de båda pedagogerna. 

En elev som görs delaktig blir motiverad menar ovanstående forskare/pedagoger. Det 
är viktigt att känna sig delaktig i det sociala sammanhang som skolan utgör. En 
delaktig individ i ett socialt sammanhang ges möjlighet att delta i demokratiska 
processer som är en förutsättning för ett samhälle i utveckling. 

 

7. 1 Kamratrelationer  
En stor del av elevernas vardag ägnas åt kamratrelationer vilket föranleder oss att 
förklara vad som menas med sociala färdigheter och vi har tagit stöd av några tidigare 
forskare.  
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Ogden (2003) menar att sociala färdigheter och social attraktion är beroende av 
varandra. Han menar att dessa kriterier grundläggs tidigt hos ett barn och det som 
påverkar utvecklingen av dessa är hur barnet som litet blir bemött av individer i 
omgivningen. Barnet har med sig en förförståelse om hur andra uppfattar dem när 
det börjar i skolan. Han påpekar vikten av goda kamratrelationer för att utveckla ett 
gott socialt beteende. Goda kamratrelationer skulle alltså skapa goda möjligheter till 
social inlärning. Det motsatta gäller i stor utsträckning elever som är utagerande, de 
blir bortstötta från den sociala gemenskapen. Ogden uppger att de försök som gjorts 
för att öka den sociala interaktionen mellan kamrater i skolan haft framgång på 
elever som är tysta och tillbakadragna men inte fungerat lika bra på utagerande 
elever. Den största orsaken menar han är att det kräver för mycket av elever med 
beteendestörning. 

Liknande tankegångar tar Molloy (2003) upp och knyter detta till riktlinjer ur Lpo 94 
läraren skall ”aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper 
samt ”öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och 
problem”. Hon knyter denna relation till den ämnesdidaktiska frågan Hur eleverna 
ska nå målen och menar att det är lärarens didaktiska och metodiska kompetens som 
ska åskådliggöra och konkretisera ämnesteori och värdegrunden så att eleverna ska 
kunna praktisera och problematisera läroplanen och kursplanen. Detta sker genom 
språket och kommunikationen mellan individer i en kontext och hon trycker på att 
det är lärarens reflektion kring ämnets form och innehåll som ska göra förhållandet 
mellan skolämnet och demokratin synligt för eleverna.  

Molander (2000) som skriver att det faktum att vi gör på olika sätt i olika situationer 
är självklart för oss som personer men det behöver inte vara självklart för en annan 
men om det problematiseras kan det göras tydligt för individen och denne har en 
möjlighet att ändra sin inställning eller vidga sina vyer.   

Det här är en process som inte sker på individnivå utan i ett kollektiv eftersom 
språket är bärare av budskapet.  Även Molander talar alltså om kunskapande i en 
gemenskap där deltagande i en kontext är en viktig komponent för den enskilde 
individen vilket sker i klassrummet. 

 

8. Metod 
I kapitlet som följer kommer vi att redogöra för vårt tillvägagångssätt. Vi kommer 
även att beskriva hur urvalet av observationer- och informanter har gjorts, samt att 
berätta hur studien har genomförts och hur datamaterialet har samlats in och 
bearbetats. Undersökningen är byggd på en kvalitativ empirisk studie, baserad på tio 
observationer samt sex intervjuer med verksamma lärare mellan 31-62 år, i skolår 
nio. 

Vårt syfte med studien samt med våra frågeställningar, bedömde vi att observationer 
med efterföljande intervjuer var relevant för att kunna nå de svar som vi sökte. Vi tar 
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stöd i boken  Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (Stukàt 2005), 
där det beskrivs metodtriangulering. Metodtriangulering innebär att ”flera 
undersökningsmetoder används för att man med det sammantagna resultatet ska nå 
längre” och få en högre validitet. Det kan vara frågeformulär, observationer samt 
intervjuer som kompletterar varandra. Inom observationsmetodiken finns olika 
metoder av observationer. Av de observationsmetoder som Stukát (2005 s.36) anger 
har vi valt osystematisk observation, där man för löpande anteckningar om det man 
finner intressant för sitt syfte. Om man väljer en längre tids observationer har man 
enligt Stukát (2005), gjort en deltagande observation men på grund av tidsramen för 
vår studie försvann den valmöjligheten. Vi har valt en icke deltagande roll ”den totala 
observatören” Kullberg (2004). Därmed har vi varit så fullständiga observatörer som 
förutsättningarna gett utan att ha haft någon medverkan i lektionen, endast närvaro. 
Vår roll som observatörer har varit medveten av både lärare och elever även om de 
inte i förväg delgetts vad observationen avser, vi har därmed frångått delar av 
informationskravet. Det sistnämnda för att inte påverka utfallet mer än nödvändigt. 
Detta har informanterna enligt samtyckeskravet, accepterat med vetskapen om vår 
informationsplikt efter genomförandet, samtyckeskravet Einarsson & Hammar-
Chiriac (2002). 

Rollen som deltagande observatör tolkade vi som ett för stort intrång i interaktionen 
mellan aktörerna med oss som observatörer. Kullberg (2004) skriver att denna 
metod användes i empirin av etnografisk karaktär där observatören deltog i gruppens 
vardag t ex. Där krävs det en interaktion mellan aktörerna för att förstå 
händelseförlopp i ett relationistiskt perspektiv.  

Problemet med etnografisk forskning genom deltagande observation är att vi 
påverkar observationsgruppen med vår person. Vilken position vi har i gruppen, vad 
vår personlighet, ålder och kön spelar för roll i sammanhanget har betydelse, menar 
Kullberg (2004). Som forskare måste man, menar hon, vara medveten om vem man 
är och att man påverkar gruppen så att man kan distansera sig, ”bracketting”. Hon får 
medhåll av Denscombe (2000) som menar att man inte behöver ha några djupare 
kunskaper inom den perceptionella psykologin, för att förstå att forskaren inte är en 
mekanisk varelse som behandlar all data som nollor och ettor. Det finns alltid ett 
inslag av forskarens tolkning utifrån förförståelse och egna erfarenheter. Kullberg 
(2004) skriver genom våra sinnen, gärna så många som möjligt, in i alla minnen som 
visar hur forskaren ska förhålla sig till den observerade gruppen, nämligen genom att 
hålla ögon och öron öppna för att kunna ta in maximalt med information. Därtill ska 
läggas en nyfiken attityd för att kunna upptäcka nya saker. Forskaren ser detaljer som 
är nya och kan filtrera bort oväsentliga saker för att genom att distansera sig från 
vardagshändelser. Hon delar upp observatören i tre olika kategorier: 

• Den totala deltagaren        ----  observerar under aktivt deltagande 

• Den totala observatören    ----   iakttar endast 
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• Observatör som deltagare ----  svagt engagemang men deltar ej i aktiviteter, 
där jag intagit rollen som den totala observatören, 

 

Vår studie startar med observationer för att kunna se vad ett urval av lärare faktiskt 
gör i sina klassrum. Vi har gjort en surveyundersökning med ett systematiskt urval, 
en forskningsstrategi baserat på en variant av slumpmässigt urval bland lärare på 
våra skolor som vid tidpunkten undervisade elever i årskurs nio (Denscombe 2000). 
Tillgången blir på så sätt begränsad. Vi ville vara med i klassrummet för att få en 
känsla, en upplevelse samt en sorts delaktighet i händelserna vilket har möjliggjort 
denna studie. Valet av niondeklasser var medvetet eftersom vi då inte behöver 
tillstånd från vårdnadshavare. 

En fördel med observationen som metod enligt Stukát (2005) är att den kunskapen vi 
som observatörer får, är hämtad utifrån sitt sammanhang men det finns nackdelar 
med metoden eftersom den tar mycket tid i anspråk och att det yttre beteendet som 
iakttas kan verka begränsande, eftersom det är svårare att observera tankar och 
känslor hos dem man observerar.  

Fråga 1. har i ett par av fallen förtydligats av oss då två av lärarna inte förstod vad vi 
eftersökte. Det kan vara en brist eftersom våra förklaringar inte nödvändigtvis helt 
överensstämde med varandra (se bilaga 3). 

 

8.1 Intervjuer 
För att fördjupa vår studie kompletterade vi våra observationer med att intervjua de 
undervisande lärarna. Vår frågeställning är: Vad upplever lärarna att lektionstiden 
går till? 

Vi önskade få ett bredare resultat varför vi valde att höra hur lärarna ser på den tid 
som förbrukas/disponeras under en lektion. 

Intervjuerna utfördes separat och dokumenterades via bandinspelningar för att vi på 
ett mer uppmärksamt sätt skulle kunna följa lärarnas svar och ställa följdfrågor. 
Frågorna vi ställt har varit av öppen karaktär för att på så vis ge lärarna större frihet 
att svara utifrån sina referenser och tankar kring dem. Intervjuerna har sedan 
transkriberats, lästs av oss ett flertal gånger. Därefter har vi diskuterat resultaten, 
sammanställt likheter och olikheter för att kunna jämföra resultaten.  

Tillsammans försökte vi komma fram till intervjufrågor som skulle täcka in ett så 
snävt område som möjligt för att besvara en forskningsfråga, samtidigt som vi ville 
höra lärarnas personliga tankar och upplevelser. Vi ville ställa öppna frågor som gav 
dem tillfälle att tänka efter hur det fungerar och hur de planerar utan att för den skull 
påverka dem med vår förförståelse.  
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Vår studie koncentrerar sig på undervisningstidens disponering. Det var därför 
viktigt för oss att se på detta ur pedagogens synvinkel, dels för att det är de som 
genomför planering, undervisning och uppföljningen av det pedagogiska arbetet men 
också för att de besitter stor kunskap om skolans styrdokument och det uppdrag varje 
pedagog har.  

Enligt Kullberg (2002) utförde vi ostandardiserade intervjuer då vi hade få öppna 
forskningsfrågor att utgå ifrån och följdfrågorna skapades i den kontext vi befann oss 
i under intervjuns gång. Det var viktigt att tänka på användandet av öppna frågor 
vilket Kullberg (2002) nämner, för att få fram så mycket som möjligt av intervjun. 
Med öppna frågor menar vi frågor som måste utvecklas av informanten, alltså inga 
svarsalternativ. Därefter använde vi följdfrågor som hur, på vilket sätt och vi försökte 
att återknyta till det som svarats tidigare. Det är en fördel enligt Kullberg (2002), om 
det finns ett fackspråk eller förförståelse om intervjuområdet. Det blir en 
”automatisering” (Kullberg 2002 s.114) av kunskapen. Detta i sin tur medför att 
fokuseringen och lyssnandet på informanten förstärks. Lärare intervjuar lärare, med 
det sker mindre missförstånd i och med förförståelse och ett gemensamt fackspråk. 
Vi försökte att hitta ett bra samtalsklimat då vi förklarade våra intentioner med 
intervjuerna. Vi fortsatte med allmänna frågor om intresse, osv. för att avdramatisera 
själva intervjun och för att få en så avslappnad situation som möjligt. Kullberg (2002) 
betonar att som intervjuare kan man hamna i en maktposition vilket man som 
forskare måste vara medveten om så att detta inte missbrukas. Förhoppningsvis har 
vi även med våra intervjuer väckt och kanske till och med utvecklat tänkandet, 
Kullberg (2002), hos informanterna. 

Vi har intervjuat sex lärare i grundskolans senare år om hur de ser på den tid som 
används till undervisning i klassrummet. För att nå en så god reliabilitet som möjligt 
var bandspelare ett givet val vid intervjuerna då vi var själva vid intervjuerna på 
respektive skola. Inspelningarna gör det möjligt att lyssna på svaren om och om igen 
för att få den bästa bedömningen. Vi har även lyssnat på varandras intervjuer för att 
utöka validiteten. Vi har undersökt varandras studie. Intervjuerna genomfördes på en 
för lärarna neutral och avskild plats för att få bästa fokuseringen. 

 

8.2 Genomförande 
Observationerna har genomförts i två olika skolor i Mellansverige, en åk 6-9 skola 
med 363 elever och en interkulturell skola med 560 elever mellan F- år 9. 

Vi har i vår studie gjort ostrukturerade observationer under tio lektionstillfällen. För 
att komplettera observationerna har vi genomfört sex intervjuer med öppna frågor. 
Det vill säga, några frågor har vi formulerat innan för att ha några frågor att utgå 
ifrån. Därefter har vi haft följdfrågor som baserat på de öppna frågorna. Vi ville med 
det öka möjligheten att få en större bredd till det studerade området, samtidigt som vi 
ville höra om det fanns skillnader i de olika lärarnas syn på disponeringen av 
lektionstiden.  
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Lärarna anvisades en lugn plats där intervjun kunde genomföras utan störande 
moment efter överenskommen tid. De hade redan före observationerna delgivits våra 
föresatser att intervjua dem samt givits möjlighet att deltaga eller avböja. 
Intervjuerna genomfördes under 45 till 60 minuter beroende på hur mycket 
informanterna hade att säga. Intervjuerna spelades in på band för att vi ville vara så 
uppmärksamma som möjligt. Därefter transkriberades intervjuerna.  

Problem som uppstod vid efterarbetet med intervjuerna var att vi hade få tillfällen att 
träffas för att gå igenom arbetet. Vi löste det med täta tele och datakontakter.  

Observationerna genomfördes med observationsanteckningar utan fasta kategorier 
som Bjorndal (2007) tar upp. Vi valde att vara fullständiga observatörer och eleverna 
var informerade om att vi skulle närvara för att observera lärarna men inte vad som 
skulle observeras. Detta var som vi tidigare nämnt, medvetet för att eleverna/lärarna 
skulle påverkas så minimalt som möjligt och vi deltog i gruppen som åskådare. Den 
undervisande läraren var ej heller medveten om anledningen och utformningen av 
deltagandet, vilket de på förhand godtagit.  En nackdel med vår närvaro kan vara att 
resultatet blir något missvisande enligt Einarsson & Chiriac (2002) och Gustavsson 
(2005) som menar att läraren anpassar sig något till situationen samt därmed 
anstränger sig för att bara visa upp sina goda sidor vilket medför att observationen 
inte nödvändigtvis blir helt med sanningen överensstämmande. Det som gagnar oss 
är att de lärare vi haft som informanter är väldigt vana vid liknande situationer, då de 
deltar som partnerskola och oroar sig därför inte nämnvärt. Det samma gäller 
eleverna.  

Det var komplicerat att formulera observationsscheman eftersom vi ännu inte visste 
utfallet av observationerna, därför bestämde vi att göra testobservationer där vi tyst 
iakttog vad som hände på lektionen och skrev ner hur läraren talade med eleverna 
och om framförallt, vad? Det var till en början svårt att veta vad vi skulle skriva 
eftersom det inte var någon tydlig uppdelning i tid mellan händelserna under 
lektionen. Således skrev vi ned allt som skedde. Vi försökte att som vi tidigare nämnt 
uppleva rummet ”Genom flera sinnen in i alla minnen”, genom att just hålla våra 
ögon och öron öppna och ta in maximalt med information, Kullberg (2004). Därtill 
ska läggas en nyfiken attityd för att kunna upptäcka nya saker. Forskaren ser detaljer 
som är nya och kan filtrera bort oväsentliga saker genom att distansera sig från 
vardagshändelser. 

Bjorndal (2007) skriver om svårigheterna när man ska observera. Han delar in det i 
tre olika faser som man går igenom som observatör, en förenkling där tolkningen 
finns med i alla de tre kategorierna: 

• Den omedelbara observationen 

• beskrivning av omedelbara observationerna 

• tolkning och reflektion över observationerna 
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Viktigt att ha med sig skriver Bjorndal (2007) vid tolkningen är att skilja på det man 
omedelbart observerar och hur forskaren senare tolkar detta. Abrahamsen (2006 s. 
98) tar upp detta och kallar det ”observatörens förmåga att integrera 
observationsdata”.  Författaren menar att vi som observatörer ska bemöda oss med 
att reflektera över vad data kan betyda innan vi drar slutsatser, som ibland kan vara 
förhastade. Då blir tolkningarna osäkra och observationen tenderar att bli osann. 
Även Einarsson & Chiriac (2002 s. 23) tar upp att ”observation är en av 
beteendevetenskapens viktigaste forskningsmetoder och kan användas som enda 
metod vid en studie” men observatörens förhållningssätt är avgörande. Vidare skriver 
även Einarsson & Chiriac (2002) att observatören har ett perspektivberoende  vilket 
gör att vi ständigt tolkar verkligheten.  

Vi har analyserat materialet från observationerna samt intervjuerna för att kunna 
göra en sammanställning. Vi har genom upprepade diskussioner och genomgång av 
materialet varit noga med att förhålla oss till detsamma med hänsyn till vad 
ovanstående forskare påpekar. Vi har analyserat materialet från observationerna och 
intervjuerna för att kunna göra en sammanställning. Det har då uppkommit ett 
mönster som vi har delat in i två kriterier, ett socialt och ett kunskapsmässigt. 

Observationerna gick ut på att studera vad som händer under en lektionstimme. I 
Lpo (94) 2.2 Kunskaper, kan man läsa att läraren skall, utgå från varje individs 
behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande och skolans uppdrag är att främja 
elevernas harmoniska utveckling, skapa utrymme för olika typer av kunskapande så 
att individen förstår att delarna är en del i en helhet. De ska få prova olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. ”En harmonisk utveckling och 
bildningsgång som omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta 
olika kunskaper och erfarenheter”(Lärarboken 2005 s. 15) . Detta tycker vi talar ett 
tydligt språk när det gäller det pedagogiska uppdraget en lärare har.  

Vi träffades och läste igenom våra testobservationer för att diskutera oss fram till 
vilka frågor vi skulle koncentrera oss på. Utifrån dessa frågor kunde vi konstatera de 
gemensamma nämnare som fanns i testobservationerna bestämde vi oss för att göra 
de ordinarie observationerna på samma sätt som testobservationerna. Vi 
dokumenterade allt som hände som till exempel information, tillsägelser, 
uppmuntran, vägledning, förtydliganden osv. Detta skedde genom löpande 
anteckningar under lektionens gång. 

Varje observation gjordes under en lektionstimme där vi tyst observerade all 
kommunikation läraren hade med eleverna. Vi dokumenterade allt som hände som 
till exempel information, tillsägelser, uppmuntran, vägledning, förtydliganden osv. 
Detta skedde genom löpande anteckningar under lektionens gång. Därefter har vi 
delat in dessa i två grupper, kunskaps- och sociala kriterier. Dessa kriterier kom vi 
fram till genom att välja vilka noteringar från observationerna som var gemensamma. 
Vi diskuterade hur vi skulle definiera fostran och tillsägelser och kom fram till att det 
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var betydelselöst utifrån de sociala kriterierna, eftersom skillnaden mellan dessa är 
personlig och hårfin och båda hamnar under denna kategorin fostran. 

 

9. Validitet och reliabilitet 
Validiteten av observationen är godtagbar, eftersom att det är en liten studie, vi har 
observerat det som vi avsett att undersöka (Einarsson & Chiriac 2002). Vi tror oss 
fått uppriktiga svar på observationen även om vi har tolkningsföreträde med vår 
förförståelse som grund. Medvetenheten angående tolkningar av det observerade 
medför en ökad medvetenhet inför reflektions- och sammanställningen. 

Reliabiliteten handlar om vår precision och säkerhet i observationen. Reliabiliteten är 
låg, eftersom vi inte kunnat upprepa observationerna under en längre tid i olika 
klasser för att få en högre reliabilitet och därmed generaliserbarhet. De fördelar vi ser 
är följande: att vi som observatörer inte känner eleverna och bara iakttar under 
observationstillfället. Eleverna känner igen oss som lärarstudenter men vi känner 
inte eleverna, vilket medför att vi inte har några förutfattade meningar om eleverna. 
Eleverna är inte medvetna om varför vi observerar och kan då således inte påverka i 
någon större utsträckning. Nackdelarna är: att vår närvaro som observatörer alltid 
påverkar situationen i klassrummet och att det är en liten studie.  

 

10. Databearbetning 
I vår studie har vi använt oss av ostrukturerade observationer och öppna intervjuer. 
Stukàt (2005) menar att dessa är bättre metoder vid kvalitativa studier inom de 
humanistiska vetenskaperna och eftersom vår studie är etnografisk vill vi få en så 
djup insikt som möjligt och påverka informanterna så lite som möjligt. Vår 
förförståelse har vi med i våra beräkningar av resultatet.  

För att förtydliga för läsaren presenterar vi här lite bakgrund till hur vi fått fram våra 
data. 

När vi gjort de ordinarie observationerna kände vi att vi måste dela in det vi sett i 
olika kategorier, även om det hör till kvantitativa metoder. Ganska snabbt visade det 
sig framträda två kategorier för lärande, ämneskunskaper och sociala kunskaper. Det 
visade sig att många iakttagelser överensstämde från de båda skolorna. Den enda 
avvikelsen var att det på den ena skolan förekom avbrott för att köpa frukost då 
elever hade glömt att äta på morgonen. Därefter gjordes en sammanställning där 
iakttagelserna kategoriserades i de två nedan nämnda grupperna.  

Kunskapskriterier                                    Sociala kriterier 

  

Introduktion till arbetsområdet                   Tillsägelse (t ex vid störande prat) 
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Provsvar                                                             Hämtning av material 

Vägledning i arbetet                                        Elever köper frukost    

Coachning av hela klassen                             Personlig omvårdnad 

Individuell vägledning                                    Grattis på födelsedagen 

Samtal lärare/elev                                            Läraren observerar tyst i bakre delen  

Självständigt arbete                                         av rummet 

Vår tanke var att göra observationerna före intervjuerna och att informanterna skulle 
vara så ovetande som möjligt om frågeställningen. De var väl förtrogna med vårt 
motiv och ställde gärna upp utifrån samtyckeskravet. 

Intervjuerna transkriberades och därefter diskuterades resultaten. 

11. Etiska ställningstagande 
Vår inriktning har varit hur lärarna hanterar vår frågeställning så de etiska krav från 
Vetenskapsrådet (2007) vi har tagit ställning till är:  

Informationskravet, där forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte.  

Samtyckeskravet, där deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 
sin medverkan. 

I det här sammanhanget har vi inte informerat informanterna om vad 
observationerna skulle mynna ut i. Vi har däremot informerat om varför vi inte gjort 
detta och informanterna har fått ge sitt samtycke eller avböja. 

Konfidentialitetskravet, uppgifter om personer i undersökning ska ges 
konfidentialitet, därför är namnen på skolorna inte nämnda och lärarnas namn 
fiktiva.  

Nyttjandekravet, handlar om den insamlade informationen endast får användas i 
aktuell forskning. 

 

12. Resultat  
Vår studie koncentrerar sig på undervisningstidens disponering ur pedagogens 
synvinkel, dels för att det är de som genomför planering, undervisning och 
uppföljningen av det pedagogiska arbetet men också för att de besitter stor kunskap 
om skolans styrdokument och det uppdrag varje pedagog har. Vår fråga var, vad 
används undervisningstiden till? Det har vi satt i relation till kunskapsrelaterad 
undervisning och undervisning i sociala färdigheter i ett inkluderat perspektiv. 
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Det vi iakttagit under observationerna är att lärarna hela tiden blandar de två 
kategorierna i sin undervisning, de går hand i hand och sker kontinuerligt över tid. 
Alla sex lärarna har liknande förhållningssätt även om det naturligtvis skiljer sig åt 
beroende på deras erfarenheter och vilken grupp de undervisar. 

 

13. Observationer 

Urval ur våra observationer nedan: 

Skola 1 Åk.6-9, 363 st elever 

I observationerna på denna skola var det tydligt att att lärarna kom försent till 
lektionerna. Detta speglade även eleverna, få var i tid. Detta medförde att 
introduktionen till arbetsområdet blev något förkortad för att få lektionstiden att 
räcka till för de övningar som var tilltänkta. Genomsnittet för denna skola om man 
kan räknar med att lektionen startade då alla var på plats och var utrustade med det 
material som krävdes för lektionstillfället, var 16 minuter. Det var värre för de 
lektioner som låg på morgonen, efter idrotten eller efter lunchen. 

Även genomsnittet på tillsägelser låg på 16 per lektion (50min) och pojkarna 
representerade 85% av dessa. I det inkluderas även att mobilerna ringer eller att 
någon får sms. Pojkar och flickor var jämt representerade till antalet i de respektive 
observerade klasserna. 

Det förkom inget samtal mellan elev-lärare på fyra av de fem observationerna utan 
fokuseringen låg på coachning av hela klassen samt självständigt arbete. Under en 
observation visade sig detta genom först en genomgång på tavlan av vad lektionen 
skulle innehålla och när 15-27 min förflutit fick eleverna sätta igång med självständigt 
arbete. Elevernas självständiga arbeten tog olika lång tid att starta upp och när 
läraren går ut för att kopiera, avstannar aktiviteten helt hos alla elever. Mobilerna 
kommer upp på bänkarna och sms börjar skickas. När läraren kommer tillbaka får 
alla en tillrättavisning och eleverna tar upp sina arbeten igen.  

Under de observationer som gjordes på denna skola, höll elevernas koncentration 
upp till 18min när de arbetar med självständigt arbete och sen börjar rastlösheten. 
Den visar sig i form av att de börjar peta på varandra, skicka sms, fråga ”när slutar 
vi?”, reta varandra, gå runt i klassrummet samt kasta saker på varandra. 

Adam var den lärare som urskiljde sig genom mycket individuell vägledning och 
samtal lärare-elev. I den klassen var förekomsten av tillsägelser minst av de 
observerade tillfällena, på just den skolan. Den känsla som kom emot dig som 
observatör i denna klass men som det inte finns vetenskapliga belägg för, var att det 
fanns mindre attityd på eleverna mot varandra och även gentemot läraren. Ett mera 
öppet och varmt klimat, vilket inte är mätbart men väl kännbart såsom de sociala 
kriterierna i viss utsträckning. 
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Skola 2 

Åk. F-9 567 elever 

På den här skolan kom lärarna i tid till lektionerna. De tre lärarna startar lektionen 
direkt och väntar inte in några eftersläntrare. En av lärarna hade upprop men inte de 
andra två. Den ena läraren har en ganska liten svenskgrupp med endast 12 elever och 
kunde säkert snabbt konstatera om det fattats någon.  

Därefter startar lektionerna med information om vad lektionen ska innehålla. Två 
lärare säger, ” ni fortsätter där ni är”, medan en har en liten kort introduktion till 
fortsättning på ett arbetsområde. Det som sker under lektionerna är att lärarna har 
ett kontinuerligt växelspel med eleverna. ”Svea, hur var det den här skrivuppgiften, 
skulle jag ha med information om Aristophanes?”, frågar en elev. Läraren svarar med 
att återkoppla till tidigare lektion och berättar lite kort om vad de då talade om. Alla 
elever hör detta och kan ta del av informationen. En annan visar läraren vad hon 
skrivit och vill veta om hon är på rätt väg. Läraren läser snabbt det eleven skrivit och 
ger positiv respons/coach och en vägledande instruktion om hur hon kan utveckla 
texten, dessa två kopplar vi till ämneskunskaps kriterier i vår studie. Samtidigt säger 
hon till några elever som stör med sitt prat. ”Men du måste gratulera Hasse, för han 
fyller år idag”, säger en av de störande eleverna. ”Grattis, har du blivit uppvaktad på 
morgonen?”, frågar läraren. Samtalet fortsätter någon minut men sedan ber läraren 
eleverna fortsätta med arbetet, detta kopplar vi till de sociala kriterierna.  

Under de tre observerade lektionerna räknar vi till 25 tillsägelser. Dessa kan vara ” nu 
får du vara tyst och jobba, du stör” eller ”stoppa undan mobilen” och så vidare.  

Det här var bara en kort sekvens av hur växelspelet mellan lärare-elev kunde se ut 
under våra observationer i skola 2 samt hur vi delat in våra kriterier. En avvikelse 
som vi noterat sker på denna skola då några elever får köpa frukost på lektionstid. 
Det får de för att de börjat dagen kl. 8.00 och skolans ”fik” öppnar först kl. 8.30. 

 

13.1  Observationssammanfattning 
Skillnaderna mellan skolorna är att lärarna på skola 1 kom försent till lektionerna 
medan lärarna på skola 2 undantagsvis kom försent. Detta tydliggjordes och 
medfördes att mycket av lektionstiden gick till spillo på skola 1. På skola 1 var 
tillsägelserna betydligt fler än på skola 2 under samma observationstid. Med 
reservation av ett lektionstillfälle på skola 1, upplever vi att det dialogiska 
klassrummet har en mer framträdande roll på skola 2. Likheter fanns i engagemang 
hos lärarna om att skapa en god lärandemiljö. En svårighet i jämförelsen mellan 
skolorna är att de har så skilda upptagningsområden. Svårigheterna med att göra en 
jämförelse är även klassammansättningar, lokaler, lärare och interkulturell skola 
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kontra skola med mycket låg invandrartäthet. Detta innebär att behovet av sociala 
färdigheter får olika betydelse på de olika skolorna. 

  

13.2 Intervjuer  
Vi har valt att presentera sammanställningen utan intervjufrågorna (se bilaga 3), 
enligt vad Stukàt (2005) rekommenderar. De sex lärarnas svar är samlade i en 
sammanhållen text där vi presenterar skillnader och likheter.  

Det visar sig att ingen av lärarna gör någon detaljplanering, ”väldigt sällan”, säger 
Marit. De gör istället en grovplanering utifrån mål, syfte och kursplan. Orsaken 
menar de är den att en detaljerad planering nästan aldrig blir som de tänkt sig. Det 
finns alltid faktorer som gör att planeringen måste revideras. Det tar dessutom 
väldigt mycket tid och det känns inte relevant, menar de om det ändå inte blir som 
man tänkt sig. Planeringen sker nästan uteslutande enskilt men två av lärarna 
samplanerar ibland runt ämnet So men sällan i ämnet svenska. Det som styr är, hur 
stort arbetsområdet är och hur många lektioner det ska täcka. En av lärarna nämner 
att ”skolans styrdokument avgränsar arbetsområdet och jag försöker följa det” anser 
Beata. Svea säger att, ”det är lättare att känna sig fri att ändra i planeringen om den 
inte är detaljplanerad, det blir annars lätt statiskt”. 

Det finns alltid en plan B svarar de tillfrågade lärarna. Ofta finns även en plan C och 
D enligt dem. Det finns alltid saker som händer som gör att de måste ta till en annan 
lösning. ”Jag kanske inte har tänkt till ordentlig så att arbetet går för snabbt och 
eleverna blir färdiga fortare än jag planerat. ”Eleverna kanske inte nappar tillräckligt 
bra på mitt upplägg och då måste jag ha tänkt på något annat” säger flera av lärarna. 
”Man måste hela tiden försöka ligga steget före”, säger Marit. Arbetet ska vara 
fördelat på både enskilt och gemensamt arbete för att ge eleverna variation i arbetet 
och öka motivationen. ”Ibland fungerar ingen plan oavsett hur förberedd jag är, då är 
det bara att gilla läget” säger Adam. 

I ämnet svenska upplever Marit och Svea att det inte är så styrt vad och hur man ska 
jobba utan det är mycket utifrån elevernas intresse hur lång tid som behövs och vad 
man ska jobba med. Medan Kerstin menar att i engelskan är det mer strukturerad 
undervisning. 

På frågan om hur mycket lärarna upplever att de undervisar i procent, svarar Cissi 
spontant ”i bästa fall 5%” och skrattar lite rått men reviderar sedan svaret till 
”ungefär hälften av tiden”. Den uppfattningen har fem av de sex lärarna som menar 
att 50 % av tiden går åt till undervisning, medan en säger att upp till 85 %, beroende 
på klass, går åt till undervisning. (Här har de ingen information om vår 
kriterieindelning, de är helt ovetande om den, kanske hade svaren sett annorlunda ut 
om de haft den informationen?) Den läraren som säger att det är upp till 85 % av 
tiden som är undervisning beroende på grupp, får medhåll av de övriga. Alla är 
överens om att det skiljer sig mellan grupperna. När 7:or börjar behöver de mer 
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styrning in i hur man arbetar och vilka regler som gäller för olika lärare, på 
högstadiet och på skolan. Årskurs 9 är ofta mer självgående och vet vilka regler som 
gäller. Adam påpekar ”att det gäller att få eleverna i tid så man kan forma dem.” 

De faktorer som stör tidsplaneringen menar lärarna är temadagar, nationella prov, 
SYV- info, sen ankomst, hämtning av material, elevers mobiltelefonhantering, annan 
information, matcher i idrottsklasserna osv, det är alla överens om. Likaså är fem av 
dem överens om att hur utfallet av planeringen av arbetsområdet blir, beror på hur 
klassen är sammansatt. Om eleverna gått länge tillsammans så fungerar det oftast 
bättre än om det är en nysammansatt klass enligt informanterna. Vilken tid det är på 
dagen, påverkar hur trötta de är som också spelar in på undervisningen och elevernas 
ork. Elevernas kulturella kapital samt händelser som jag som lärare inte kan styra 
över t ex att det hänt något på rasten som måste redas ut påverkar även lektionstiden. 
En lärare förstår inte frågan. 

De lärare som varit våra informanter är överens om att det sällan blir som man 
planerat. En del områden drar av olika anledningar ut på tiden och då får 
efterföljande kortas eller helt strykas.  Orsaker kan vara att det är en basketturnering 
mitt under ett arbetsområde och då får man ta det som det blir. ”Känner jag att det är 
viktigt måste jag ge eleverna mer tid så att de hinner det jag vill. Oftast hinner man 
ändå, av någon anledning, med det man planerat före sommarlovet” säger Kerstin. 

 

13.2 Analys  
Resultatet av vår studie visar att det inte finns någon klar linje mellan de två 
kategorierna ämneskunskap och social kunskap. Det vill säga, det är svårt att 
upptäcka någon struktur framför allt av den sociala kunskapsträningen. Vi har inte 
heller kunnat se att lärarna medvetet planerar för elevernas utveckling av de två 
kategorierna. Styrdokumenten talar som vi tidigare visat, sitt tydliga språk att både 
kunskaps- och sociala färdigheter ska utvecklas i ett inkluderande perspektiv. Det är 
ingen som nämner att det är elevunderlaget eller klassen som styr hur 
undervisningen ska planeras. 

Vad händer? Ingen av lärarna menar att de gör någon detaljplanering av 
undervisningen. De gör en grovplanering. Vid första anblicken kan det tyckas som att 
de planerar utifrån kursplanen enbart. Men ser vi på vad de svarar på fråga 1.b så har 
de en plan B, C och ibland till och med D. Varför? Här kan man tolka det som att de 
har en annan tanke än på rena ämneskunskaper. Arbetet ska vara fördelat på både 
enskilt och gemensamt arbete samt styras av elevernas intresse, inflytandefrågan. 
Det som stämmer med våra erfarenheter från observationerna, att det inte finns 
någon tydlig gräns mellan sociala färdigheter och ämneskunskaper visar sig i lärarnas 
uppfattning om hur mycket tid som spenderas på undervisning i traditionell mening 
och sociala färdigheter/fostran. Fem av sex svarar 50% undervisning och 50 % annat, 
medan en menar att det i bästa fall, beroende på grupp, är 85 % undervisning. Vi såg 
att det var viktigt för en del elever att få individuell uppskattning som ”grattis på 
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födelsedagen” och att läraren faktiskt också tyckte det var relevant eftersom hon gav 
det tid från undervisningen. Möjligen ingår detta i den dynamiska ekvifinaliteten, 
nämligen att det finns många vägar att nå ett mål och att samma väg kan leda till 
olika mål (Storfors föreläsning den 15/1-2009, Mdh). På frågan vad som stör 
undervisningen, framkommer saker som t.ex nationella prov, temadagar, SYV-
information och matcher för idrottsklasserna. Dessa är något lärarna upplever att de 
inte kan påverka. Andra faktorer de har att ta hänsyn till är hur klasserna fungerar 
tillsammans. Om eleverna är trötta, vilket kulturellt kapital de har samt händelser 
som påverkar elevernas mentala status måste beaktas från tillfälle till tillfälle. Lpo 94 
säger att läraren ska ta hänsyn till elevers olikheter och förutsättningar, 
delaktighetsfrågan samt samarbetsfrågan. 

På den sista frågan om hur läraren hanterar att olika faktorer stjäl undervisningstid, 
svarar de helt utifrån ett kunskapsperspektiv. Det som inte hinns med stryks eller 
flyttas till nästa termin.  

Det vi kunnat se som försiggår under en lektionstimme är ett dynamiskt växelspel 
mellan ämneskunskapande och träning i sociala färdigheter där även bekräftelse 
ingår som en väsentlig del t ex när eleverna får beröm för det de gör eller för den de 
är som till exempel ”gratulerar på födelsedagen” eller ”det där var en bra och 
intressant utveckling av din tanke, fortsätt att utveckla den!”. Detta svarar på vår  
fråga vad en lektionstimme används till, nämligen, ett ständigt växelspel mellan de 
sociala kriterierna och kunskapskriterierna.  

På frågan om alla elever inkluderas menar vi att vi under våra observationer kunnat 
se att alla elever är med i klassrummet och i undervisningen men vi har inte sett att 
undervisningen har anpassats för att passa alla, så att alla kan vara delaktiga. Det 
Corbett och Slee (2000) säger om att skolan ska anpassa undervisningen till delarna, 
det vill säga eleverna, har vi inte sett exempel på. Det beror möjligen på att vi inte 
varit med och observerat när läraren introducerat arbetsområdet. Därför kan vi inte 
yttra oss om det. Om lärarna har en utgångspunkt från helheten och väger in 
elevernas olikheter medvetet i sin planering av arbetsorådet kan vi inte heller uttala 
oss om. Det lärarna sagt i intervjuerna är att de inte detaljplanerar utan har en 
grovplanering med en plan B-D för oförutsedda händelser. Vi har därför svårt att se 
om de har alla elevers olikheter med vid planeringen eller om de planerar utifrån 
kursplanen endast. Gör de detta för att ge eleverna större inflytande över 
undervisningen? Detta svarar på vår fråga vad en lektionstimme används till.  Det är 
även en avvikelse från styrdokumenten som faktiskt talar om vikten av elevers sociala 
utveckling till goda samhällsmedborgare men detta framkommer inte i kursplanerna. 

Huruvida lärarna reflekterar över och problematiserar dilemmat ämneskunskaper, 
sociala kunskaper som Zeicher (1993) talar om, har vi inte sett. Utifrån de frågor vi 
ställt och de svar vi fått har vi inte heller klart kunnat se om lärarna medvetet 
reflekterar över om de förankrar de grundläggande värden som vårt samhälle vilar 
på, (Lpo 94, 2005). Detta kan ha en förklaring i att de sociala kunskaperna inte finns 
med i kursplanerna och därmed blir det inte mätbart, ej heller uppmärksammat. 
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Ogden (2003), Molloy (2003) och Molander (2000) menar att sociala färdigheter och 
social attraktion är beroende av varandra och att detta grundläggs tidigt. De påpekar 
vikten av goda kamratrelationer för att utveckla ett gott socialt beteende samt goda 
möjligheter till social inlärning. Molloy menar att frågan Hur eleverna ska nå målen 
för detta beror på lärarens didaktiska och metodiska kompetens som ska 
åskådliggöra och konkretisera ämnesteori och värdegrunden så att eleverna ska 
kunna praktisera och problematisera läroplanen och kursplanen. Detta sker genom 
språket och kommunikationen mellan individer i en kontext där hon får medhåll av 
de andra två.  

Det som har genomsyrat vår litteratur är dynamik, samspel i olika miljöer (Fischbein 
2007) och interaktionen i undervisningen sett ur ett större perspektiv som Fountain 
(1997) beskriver. Molander (2000) skriver om dialog och samarbete. Göransson 
(2007) tar upp vikten av att undvika kategorisering och öka delaktigheten samt som 
Molloy (2003) skriver om det dialogiska klassrummet och vikten av en ömsesidig 
respekt samt dialog. Sist med inte minst hittar vi i styrdokumentet Lpo 94 vikten av 
att eleverna ska känna lust att lära och en samvaro i skolans värld. Den uppfattning 
som litteraturen har tagit upp finns inte i verkligheten i den utsträckning som 
författarna önskar. För att öka elevernas förutsättningar till den delaktighet som 
författarna talar om, önskar vi att just dialogen och diskussionen om vad och hur de 
ska lära sig, måste bli mer öppen mellan lärare och elever samt öka ekvifinaliteten. 
Vilka orsaker ligger bakom de hinder som skolvärlden möter och vilka metoder ska 
användas för att nå målen. Om eleverna ska känna delaktighet och ett meningsfullt 
lärande måste de få ta större ansvar för innehållet och strukturen. Utifrån skolans 
styrdokument handlar det om demokratiska värderingar, rättigheter och skyldigheter 
från båda parter, vilka är viktiga byggstenar i en social såväl som 

kunskapsutvecklingsprocess.  

 

För att ge ett exempel på vad som stör lektionerna, har vi valt att begränsa oss till 
tillsägelser. 

Vi har ett genomsnitt på 16 tillsägelser på skola 1, på en 50 minuters lektion.  Om vi 
delar 50 minuter med 16 tillsägelser, blir det är lite drygt var tredje minut som 
läraren måste styra upp lektionen i någon form av tillsägning. Om vi då räknar med 
att 25 minuter är undervisning, varav det förekommer åtta tillsägelser på denna tid, 
blir inte fördelningen av ämneskunskaper relaterat till sociala färdigheter 
jämbördiga. På dessa minuter ska det även finnas ett inkluderande perspektiv för att 
fånga upp alla elever.  

Vår studie påvisar att eleverna skulle behöva gå längre i skolan för att få den 
lektionstid de är berättigade till under de fyra år (åk 6-9 skola) i och med att av 
lektionstiden ”försvinner” med de sena ankomsterna. Beräkningen baseras på antal 
undervisningstimmar per årskurs nedbrutet till minuter. Exempel nians årskurs 
består av 1450 undervisningsminuter. Dessa minuter delat med 60 för att få fram ett 
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genomsnitt på antal undervisningstimmar, landar på drygt 24 undervisningstimmar i 
veckan. Om genomsnittet ligger på 16 minuter när det gäller sen ankomst genererar 
detta 384 minuter eller 6,4 timmar av den berättigade undervisningstiden som 
”försvinner” i veckan. Detta sammantaget på en årskurs summeras till 128 timmar, 
lite drygt fem veckors undervisning(128 timmar/24 undervisningstimmar på en 
vecka), som är sena ankomster. Det skiljer marginellt på antalet 
undervisningsminuter under åk 6-9 vilket medför att vi kan göra en överslagsräkning 
på fyra årskurser * antalet veckor (5st) som ”försvinner och då få fram att det blir 20 
veckor, alltså en hel termin. Nu är detta en ungefärlig beräkning och det finns 
självklart undantag men kontentan är att om man sätter det i ett större perspektiv 
blir det mer märkbart. Att tillägna sig kunskap är inte mätbart vilket innebär att vi 
inte kan påvisa vilka kunskaper eleverna får under lektionstiden. Vilka 
ämneskunskaper kontra sociala färdigheter blir således inte möjliga att presentera 
som resultat. 

Många av de observerade klasserna kändes splittrade och det var svårt att förstå 
varför när man satt i klassrummet. Detta förstärks av det Göransson (2007) skriver 
om att elever måste vara delaktiga för att nå målen och miljön och dess påverkningar 
ska finnas med för att stötta eleven på bästa möjliga sätt. Hur kan detta bli 
genomförbart på den ”korta” egentliga lektionstiden? 

På skola 2 noterades 25 tillsägelser på tre 60 minuters lektioner vilket ger ett resultat 
av tillsägelse var 7,2 minut. Då består den ena klassen av bara 12 elever vilket gör att 
läraren automatiskt har större överblick som möjligen drar ner frekvensen 
tillsägelser. 

Litteratur som Fountain (1997), talar för det dialogiska klassrummet vi sett under 
våra observationer. Hon säger att undervisning och kursinnehåll har flyttat fokus mot 
utbildning/utveckling med en individ som har en förståelse för sammanhang och 
vikten av samarbete och förståelse mellan människor med olika ursprung och 
erfarenheter. Detta är ett led i utvecklandet av den beteendemodifikation/fostran 
som Ogden (2003) beskriver och blir särskilt tydligt i en interkulturell skolmiljö 
såsom skola 2. En sådan undervisning bygger på att lärarna tar vara på elevernas 
erfarenheter, olikheter, styrkor och egenvärde, menar Fountain (1997). Detta ska 
eleven kunna ställa i förhållande till andra elevers styrkor erfarenheter och olikheter 
vilket måste ske i en kontext. Arv och miljö är faktorer som påverkar oss alla under 
hela livet. Skolan har stor betydelse för barnens fostran och då speciellt när det gäller 
den sociala delen menar (Ogden (2003), vilket vi tycker att vår studie visar. Som vi 
nämnt under begreppsdefinitionen, blir det tydligt att fostran och social träning 
måste ske i ett relationellt perspektiv, under en lång tid. Läraren använder sig av sin 
förmåga att anpassa undervisning och stoff till skilda förutsättningar för lärandet hos 
eleverna i ett inkluderande perspektiv. 
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14. Resultatdiskussion 
Är undervisning i social kompetens en uppgift för skolan? (Ogden s.279)  

I Lpo 94 (2005) under rubrik 2.3 elevernas ansvar och inflytande, under läraren 
skall, står att läsa att läraren tillsammans med eleverna ska planera och utvärdera 
undervisningen och förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de 
rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. 

Vi har i ett tidigare arbete , ”Att utveckla en skola för alla”med kurskod SOA 105, vid 
Mälardalens högskola, skrivit om samarbetslärande som en bra metod för 
inkludering, delaktighet och utveckling av elevers metakognitiva lärande, både när 
det gäller ämneskunskaper men även den specifika individens betydelse för en grupp. 

Det vi sett som en brist för oss som blivande lärare är att det finns väldigt lite stöd 
genom kursplaner för den sociala utvecklingen av elever kompetenser på området. 

Kontinuerlig vägledning i arbete och hur vi beter oss mot varandra i en kontext, är en 
naturlig del i läraryrket men vi upplever att lärarna får väldigt lite stöd för 
utvecklandet av sociala kompetenser hos eleverna och vilka arbetsmetoder som kan 
främja dessa. Detta beskriver både Molander (2000), Molloy (2003), Ogden (2003) 
och Säljö (2000) och menar att det faktum att vi gör på olika sätt i olika situationer är 
självklart för mig som individ men inte nödvändigtvis för en annan. Goda 
kamratrelationer kan enligt författarna utveckla ett gott socialt beteende. Skolan är 
en unik mötesplats där eleverna träffar människor från olika sociala och etniska 
kulturer och det är i den kontexten som deras kunskapande och sociala utveckling 
måste ske. Individens lärande sker enligt Vygotskij, Säljö (2003), från utkanten av 
kunskapen om sociala koder och färdigheter till att bli trygga och fullvärdiga 
praktiker. Samspelet mellan handling och tänkande måste ställas i relation till 
elevens lärande liksom samspelet med andra som de menar är oerhört viktigt för 
utvecklingen. 

Vidare ska skolan medverka till att skapa autentiska situationer och hur gör lärarna 
det bäst om inte utifrån eleverna. Det här är en process som inte sker på individnivå 
utan i ett kollektiv eftersom språket är bärare av budskapet. I klassrummet är det 
läraren som kanske inte är bärare av ordet men ändå förmedlare av det samma. 
Läraren tillåter eller inte tillåter elever att tala. Det här är en maktrelation som vid 
första anblicken kan se problematisk ut. Men om läraren är medveten om 
processerna i klassrummet och inte är rädd för att problematisera dilemmat, kan det 
vidga elevernas vyer och ge dem nya insikter. 

När eleverna har haft självständigt arbete under lektionstid är de koncentrerade och 
fokuserade på uppgiften. Dock inte under en längre tid, ej heller om läraren avviker 
från klassrummet. Det är mindre interaktion mellan lärare och elev på skola 1, 
eleverna ber inte om hjälp eller om lärarens uppmärksamhet. Detta kan dock bero på 
att de inte är i behov av hjälp. 
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Det som framkom när vi sammanställde och jämförde intervjuerna med 
observationerna, var att lärarna upplever att hälften av lektionstiden går åt till 
undervisning och en lärare svarar 85% beroende på klass. Resten går åt till 
ordningsfrågor, sociala frågor, hämta material, sena ankomster osv. Detta visar en 
medvetenhet hos lärarna att mycket tid försvinner av elevernas garanterade 
undervisningstid, som i dagsläget ligger på 6600 undervisningstimmar under 
grundskoletiden. För att få ett genomsnitt på timantalet för varje årskurs har vi delat 
6600 med 9 årskurser. Detta blir ett genomsnitt på ca: 734 undervisningstimmar per 
årskurs. 

Vi har inte sett någon kursplan för social utveckling emedan det finns tydliga sådana 
för alla ämneskunskaper inte heller hörde vi någon lärare nämna aspekten om, 
eleverna på resans gång gjort sociala färdighetsvinster, det vill säga utvecklat sociala 
färdigheter. Det kanske inte ens är önskvärt eftersom vi då kan hamna i en lika 
bedömning/betyg av elevers uppförande. Göranssons (2007) syn på samarbetsfrågan 
är som vi nämnt tidigare sedd ur ett relationistiskt perspektiv. Det handlar om att 
stödja eleven utifrån en anpassning av olika situationer och lärandemiljöer. Om det 
finns hinder i miljön som påverkar individen negativt och det kan leda till att eleven 
känner sig utanför och att kunskapsutvecklingen hämmas. Hon menar att detta 
perspektiv stämmer bäst överens med inkludering. Ogden (2003) poängterade att 
både lärare och elever har ett ansvar för att få en inkluderande skola som fungerar. 
Skolan verkar fortfarande ha sin grundsyn där rena ämneskunskaper prioriteras. Vi 
tror att det ”röriga” klassrum vi upplever har ett syfte. Utifrån de didaktiska frågorna 
om delaktighet, inflytande och samarbete menar vi att lärarna redan bedriver en 
undervisning i ett inkluderande perspektiv utan att ha möjlighet att se sambanden 
mellan de kunskapsmässiga kriterierna kontra de sociala. 

Vår studie är ganska liten och resultatets utfall hade kanske sett annorlunda ut om vi 
gjort en större studie där vi medvetet haft med klasser med oroligare miljö än den vi 
iakttagit. 

 

15. Metoddiskussion 
För att få svar på sin forskningsfråga finns det olika metoder. Det gäller bara att hitta 
det sätt som passar och även möjliggör att få ett svar. Metoderna inom forskningen 
går att applicera på allt även att man inte ämnar bli forskare. Med det menar vi att 
tyngdpunkten i undervisningen borde, för oss alla, bestå av öppna frågor samt att vi 
som lärare är genuint intresserade av svaren. När det gäller observationer har vi 
praktiserat att auskultera lektioner vid tidigare praktiktillfällen för att utveckla vårt 
undervisningssätt. Detta var oerhört givande och vi valde även då metoden att vara 
en fullständig observatör. 

Vid vår provobservation upptäckte vi att närheten till observationerna, då vi skulle 
sammanställa det vi hade sett, var oerhört viktig. Närheten till sammanställningen av 
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observationerna minskade risken för feltolkningar. Det mest optimala hade varit om 
vi videofilmat lektionstillfällena med två kameror för att inte missa något av 
kriterierna (kunskaps- eller socialt). Än mer optimalt hade det varit om vi båda 
kunnat närvara vid alla observationer för att kunna diskutera våra upplevelser och 
intryck. 

Det är svårt att dra linje mellan vad som är tillsägelser, det kan vara en blick, en suck, 
kroppsgest men vi har valt att registrera det som är verbalt och på så sätt mätbart.  

Eftersom vi registrerade olika nyckelord i samspelet i klassrummet mellan eleverna 
och lärarna kunde vi se saker som vi inte varit medvetna om tidigare. De detaljer som 
Kullberg (2004) nämner är för oss nya vilket ger oss möjlighet att filtrera bort 
oväsentliga företeelser just genom att distansera oss från vardagshändelser.  

Vår önskan över studiens utfall kan ha påverkan på, hur vi vill att utfallet ska se ut 
enligt Einasson & Chiriac (2002). Tänka kritiskt Boolsen (2007), lärarens påverkan, 
tiden på dagen, vilken lektion, vilken lärare, vad kom vi fram till som var nya data, 
vad finns att undersöka, vilket är ny kunskap osv. Även som Boolsen (2007) menar 
att förhållandet mellan praktik och teori inte är en envägsprocess utan att det växlar 
hela tiden. Vi kände direkt att fler observationer behövde göras för att få en mer 
komplex bild. Det svåraste under en observation upplevde vi var att inte kunna 
ingripa utan bara observera. Det är nog bra om man övar på ett par klasser innan. 
Detta gäller även intervjuer som kan övas i alla sammanhang.   

I och med att vi har gjort en intervju samt en observation har vi enligt Kullberg 
(2004) följt upptäckandets väg, induktiv forskning. Hon skriver att det blir en 
kvalitativ forskning som inte har någon förutbestämd hypotes. Vi har ju inte förutsagt 
något utifrån ett orsak och verkansperspektiv som är utmärkande för en kvantitativ 
forskning.  Kullberg (2004 s.54) skriver visserligen att ” forskare i allt större 
utsträckning låtit forskningsproblemet styra val av metod” och att en del forskare 
ifrågasätter uppdelningen mellan de olika metoderna.  

Vid observation och även intervjun är alltid en videoinspelning att föredra. Detta för 
att få fram en så rättvisande bild som möjligt av materialet. Vi har alltid en påverkan 
med vår närvaro i klassrummet (Einarsson & Chiriac 2002) och i intervjun kan vi 
vinkla det självupplevda men inte om det finns på video. Vi kan ju omedveten välja 
att inte se saker och ej heller höra de olika nyanserna i svaren. En observation är 
alltid en förstahandsinformation av ett fenomen och om vi jämför med intervju som 
är information som först har tolkats av den intervjuade och sen av oss som intervjuar. 
Den subjektiva upplevelsen under intervjuns gång gör att man kommer längre från 
det fenomen som forskaren har valt att studera. Det finns fördelar, fler kan bekräfta 
att de har hört eller sett samma sak såsom Kullberg tar upp som exempel med Poirot 
på sidan 56. ”Han löser inte problemet, men ser till att lösningen blir praktiskt 
användbar”. Allt behöver inte vara svart eller vitt. 
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Alternativet till videoinspelning eller ljudupptagning kan vara att en och samma 
person gör alla intervjuerna. Reliabiliteten ökar även om det skulle finnas två 
observatörer med vid samma observationstillfälle (Einarsson & Chiriac 2002).   

Icke att förglömma är vår studie väldigt liten för att dra några riktiga slutsatser och 
önskvärt vore då att utöka till fler observationerna och intervjuer. Utveckling kan ske 
åt olika håll på undersökningen med bland annat genusperspektiv, bara en viss klass, 
viss lärare, tid på dagen, ämnesbundet, ja listan går att göra lång. Det som slog oss 
under intervjun med lärarna, var att alla elever inte får ordet på lektionerna men det 
kanske inte upplevs överhuvudtaget som ett problem för vissa elever. Det kan även 
vara att eleverna helt enkelt inte är fullt medvetna om vad som sker omkring dem. 
Det hade varit intressant att ”klocka” talutrymmet för varje elev för att sen kunna 
jämföra med hur läraren uppfattar fördelningen av talutrymmet. Boolsen (2007 
s.188) skriver att kvalitativa analyser ofta ifrågasätts och att det är viktigt att 
forskarna försöker hålla en hög kvalité av de genomförda analyserna. Vidare att alltid 
viktig att tänka ur validitetskriteriet - ”Har vi ökat trovärdigheten och sannolikheten, 
av det vi kommit fram till?” 

 

16. Pedagogisk relevans 
Samhället förändras från generation till generation. Ja, man kan nästa påstå att den 
förändras dag för dag med vår teknologi. Därför menar vi att den individ som ska 
klara av att fungera som en trygg och god samhällsmedborgare, behöver goda sociala 
kunskaper. Vi tror på den kompetenta människan och vill därför medverka till att 
förändra synen på elevers behov av ämnes- och sociala kunskaper. Det är dags att 
uppvärdera kunskaper som är avgörande för ett socialt liv i en kontext där kunskap 
och sanningar hela tiden revideras. Det som är rätt, riktigt och sant idag är inte det 
samma imorgon men relationer mellan människor är avgörande för hur vi hanterar 
omvärlden och framtiden. Vi är därför övertygade om att det vi sett under vår studie 
har påverkat vår syn på undervisningens uppdrag. Den kompetenta människan 
börjar med det kompetenta barnet som sedan blir den elev vi möter i vardagen och 
idag berövas en utvecklingsmöjlighet när vi bemöter dem i en envägskommunikation 
mellan lärare och elev, när vi egentligen borde servera dem den fantastiska 
möjligheten att växa och utvecklas tillsammans med oss pedagoger och sina 
kamrater. 

 

17. Slutsatser 
Att utgå från elevernas olikheter skapar ett elevaktivt lärande som är anpassat efter 
elevens förutsättningar, behov och intressen. Motivation ger delaktighet. Icke att 
förglömma, elever fungerar som små seismografer och de lär sig lätt respektive 
lärarnas koder. Det är då viktigt att som lärare intressera sig för elevernas helhets- 
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utveckling och inte bara ämneskunskaper vilket vi sett i vår studie. För att få 
helheten, kommer den sociala biten in. När förtrogenheten utvecklas har den 
praktiska kunskapen byggts upp för att öva färdigheter. Detta hänger ihop med 
helheten då förtrogenhetskunskapen är en tyst kunskap. 

Det vi har sett i vår studie utifrån våra frågeställningar är att det sker ett ständigt 
växelspel mellan träning i och utveckling av, både kunskaps- och sociala färdigheter. 
Det är läraren som håller i trådarna och med öppna sinnen är de fullt närvarande i en 
ständigt pågående process, där eleverna och lärare skapar dynamik med sin blotta 
närvaro. Det vi sett under våra observationer och hört i våra intervjuer, visar inte att 
lärarna har någon medveten plan för den sociala utvecklingen av eleverna emedan de 
har en klar, om än grov, planering av ämneskunskaperna.  För att skapa en 
inkluderande skola krävs det en engagerad skolpersonal och för att tillmötesgå alla 
elever bör skolan möta varje elev på den nivå de befinner sig. Lärarens kunskaper om 
och möjligheter att se var varje elev ligger i sin utveckling, för att kunna sätta in de 
åtgärder som behövs och ha rimliga förväntningar på eleven, blir utslagsgivande för 
hur skolan kan anpassa undervisningen utifrån barnens förutsättningar. Det är 
viktigt att det vi gör i skolan överensstämmer med barnets erfarenheter för att det ska 
bli begripligt för barnet och kunna bidra till utveckling och lärande. Detta får vi 
medhåll av Fischbein (2007) samt Göransson (2007), då hon anser att för att kunna 
bidra till utveckling och socialt- eller kunskapslärande behövs tid. Det har 
framkommit i vår studie att hälften av tiden inte ägnas åt ämneskunskaper utan till 
annat såsom tillsägelser, sena ankomster osv. Vi upplevde att de sociala kunskaperna 
utövas under denna resterande tid men även att det pågår kontinuerligt under hela 
lektionstimmen och att det är klart lättare att mäta resultatet när det fokuseras på 
ämneskunskaper.  

Det faktum att det går åt tid till annat än undervisning har vi funderat kring. Betyder 
det att skolan har blivit rörigare och mer odisciplinerad? Eller är det en följd av det 
dialogiska klassrummet? Är det kanske till och med önskvärt med den här 
förändringen för att det skapar större möjligheter till interaktion, utveckling av det 
kritiska tänkandet och lärandet i en kontext? Möjligen är det på vilket sätt de sociala 
färdigheterna kontra ämneskunskaperna dokumenteras om är problemet och skapar 
otydlighet för pedagoger och elever. 

 

18. Nya forskningsfrågor 
Var finns/när kommer kursplaner för den sociala kunskapsutvecklingen? Kan det 
finnas mål för den sociala utvecklingen och i så fall är de mätbara?  

Hur lär vi elever att ta ansvar för sitt eget lärande och utveckling?  
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Bilaga 1 

 

Missivbrev till rektor 

 

Till rektor på Xxxxskolan 

Jag heter xxxxxxxx xxxxxxxxx och är student på lärarutbildningen på Mälardalens 
högskola. Just nu skriver jag min examensuppsats som handlar om vad en 
undervisningstimme går åt till. 

I denna studie ämnar jag intervjua ett antal lärare avseende denna fråga. Jag kommer 
även att bedriva observationer av lärarna utifrån frågeställningen. Detta kommer att 
ske i klasser med elever i årskurs 9. 

All information som jag får tillgång till kommer att hanteras på ett sådant sätt att 
ingen skola, lärare eller klass kommer att kunna identifieras och informationen 
kommer endast att användas i forskningssyfte. Lärarnas deltagande är frivilligt och 
att de har rätten att avbryta sin medverkan närhelst de önskar. 

Färdig uppsats kommer att lämnas till rektorsexpeditionen. 

Om något är oklart, kontakta mig gärna. 

Med vänliga hälsningar 

 

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx  

Tel: xxxxxxxxxxxx 

 

Handledare: Xxxxxx Xxxxxx 
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Bilaga 2 

 

Förteckning över observerade lärare 

 

Namnen är fingerade. Det framgår av denna tabell hur länge de har varit lärare, 
utbildningen samt vilka klasser de har. Frågorna som ställdes var: Hur länge har du 
varit lärare samt vilken utbildning har du? 

 

Namn Klass  Ant. elev. Verksamma år Utbildning 

Adam  9       25        22  Mellanstadielärare 

Beata  8+9   23      5  4-9 lärare i svenska 

Cissi  8+9     22       28  Folkskolelärare 

 

Svea        9                  22                 26                    Grundskolelärare  
          sv, so, fr 

Marit             9                   12                    11                   4-9 lärare sv, so, drama 

Katharina         9                     4                      7                         4-9 lärare sv, eng, ty    
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor 

 

1. När du planerar inför ett område, hur gör du då?  

1.b Har du någon plan B? 

2. Hur mycket i % tror du används till undervisning av den utsatta 

undervisningstiden?  

2.b Skiljer det sig åt mellan årskurserna, grupperna, sammanslagning av nya klasser 

osv? 

3. Vilka faktorer enligt din erfarenhet ”stjäl” och stör i tidsschemat? 

4. Vad kan påverka utfallet? 

5. Hur gör du om olika faktorer stör tidsschemat? Hur mycket tid finns till att 

överskrida den planeringstiden utifrån olika påverkansfaktorer? 
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