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Abstract  

Title: “It is not very often that I feel involved because I don’t raise my hand very often so that 

might be my own fault” A qualitative study about six students own experience in dialogue 

and participation in first grade. 

By: Camilla Pettersson, spring term of 2011. Teacher Education, University College     

Södertörn. Supervisor: Lisbeth Stedt 

According to the curriculum Sweden’s elementary school is to educate students in subjects 

such as “Listening, debating and argumentation”. I ask myself if this is actually something 

that every student is being provided with. The purpose of this study is to gain additional 

information about children’s participation in the classroom. This is done from the children’s 

perspective by examining how students in first grade experience their roll in the conversation 

between and in relation to the teacher. In order to get subjective as well as an objective 

perspective qualitative methods are used in this essay. First I observed the children in the 

classroom and then I interviewed six of them. 

The main questions at issue are: 

 How do children in first grade experience their own participation in the classroom? 

 In what situations do the children in first grade sense they are allowed to speak with 

the teacher in the classroom? 

 What is significant for the different situations in which the children in first grade get to 

have a conversation with the teacher? 

Dialogue and Participation is two essential concepts throughout the study and according to 

research highly associated and therefore necessary to examine together. As showed in the 

results of the study several students in first grade didn’t feel participant enough in the 

classroom and all of the students wanted to converse more during the lesson. Results also 

show that the students who raised their hands were the ones who had well functioning social 

capacity and they also got more attention than other students.   

Keywords:  Dialogue,  Participation, the teacher’s roll of conversation and participation, 

Inclusion and Exclusion 

Nyckelord: Dialog, Delaktighet, lärarens roll för samtal, inklusion och exklusion. 
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1. Inledning 

Vårt samhälle bygger idag på att du som individ är socialt kompetent och att du kan föra 

dialog med de människor som du möter både i nära relationer och tillsammans med nya 

människor.  

Jag minns hur jag tillsammans med några andra i min klass redan i grundskolans lägre åldrar 

var utanför i undervisningen. Jag minns att jag ville prata men aldrig fick ordet av läraren.  

Jag som egentligen inte var den som var tyst. Tillsammans med några andra i klassen 

formades vi sakta men säkert in i de roller som följde oss de nio år vi gick tillsammans i 

skolan. De som var delaktiga och de som vart tysta förblev det. När jag idag är ute på praktik i 

skolor ser jag liknande mönster. Jag undrar om det stämmer?  Lever skolan upp till 

läroplanens riktlinjer och mål?   

I skolan förväntas eleverna vara delaktiga i undervisningen för att utvecklas och nå upp till de 

kunskapsmål som idag styrs av läroplanen. Enligt Lpo 94 ska varje elev:  

”Lära sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper 

som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, 

reflektera över erfarenheter” (Lpo 94:9). 

 

Denna studie syftar till att ge en inblick i hur elever i årskurs ett uppfattar sin egen delaktighet 

i undervisningen. Därför utgår undersökningen ifrån ett elevperspektiv. Med utgångspunkt i 

tidigare forskning vill denna studie belysa ett problem med det dialogiska klassrummet. 

Strandberg menar att baksidan av ett dialogiskt klassrum är de elever som inte får tillgång till 

dialog via läraren (Strandberg 2007). Anser eleverna själva att de får de talutrymme med 

läraren som behöver för att utvecklas? Och känner sig eleverna delaktiga i lektionerna? 
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2. Bakgrund 

I följande del kommer bakgrunden till studiens syfte att lyftas fram. Det kommer att beskrivas 

vad delaktighet och dialog har för samband.  

 

Historiskt sätt var det läraren som talade i klassrummet medan eleverna lyssnade.                      

Idag vet man att social kompetens och kommunikation i alla former är viktiga för lärandet 

(Säljö 2000:24). Forskning visar dock att det även idag är vanligt förekommande att lärarna är 

de som talar mer än eleverna. Lärarna tar idag upp 2/3 av talutrymmet i klassrummet vilket 

betyder att upp emot 25 elever ska dela på 1/3 av det resterande utrymmet (Lindberg 

2005:77).  Forskning visar också att det oftast är de barn som syns och hörs mest som får 

tillgång till detta utrymme och då till största del i form av tillsägelser eller tillrättavisningar 

(ibid). 

 

I skolverkets Med demokrati som uppdrag (2000) kan man läsa följande: 

”Genom samtal kan förståelse både för de egna och andras uppfattningar 

utvecklas. Huvudsaken är inte att alla kommer överens, utan att skälen 

bakom åsikterna synliggörs så att de som deltar i diskussionen förstår vad 

de andra menar när de säger något.  

Samtal är beroende av relationer och möten upplevs som betydelsefulla 

och förtroendefulla av både vuxna och barn” (Skolverket 2000:14).  

 

Strandberg betonar dialogens betydelse för lärande. Han menar att duktiga elever ofta är de 

som haft en god dialog tillsammans med sin lärare. Baksidan av ett dialogiskt klassrum är 

som jag tidigare nämnt de elever som inte blir sedda av läraren. De elever som inte får 

tillräckigt med utrymme i klassrummet och därmed inte får tillgång till lärande via dialog 

(Strandberg 2007). Detta problem är något som även Gudrun Malmer skriver om, hon menar 

att det är viktigt att låta alla elever få vara delaktiga under lektionen och hon betonar att det är 

lärarens ansvar att det sker (Malmer 2002). Elever får genom dialog möjlighet att formulera 

sina tankar i ord vilket är ett lärande som alla elever behöver för att utvecklas (ibid).    

Gibbons har liknande tankar och menar att talet är en bro till elevernas skriftspråk (Gibbons 

2009). Många forskare betonar hur viktigt det är med dialog mellan elev och lärare samt 

mellan elev och elev, men ändå är det idag läraren som dominerar samtalen i klassrummet 

(ibid).  
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Englund skriver att dialog och delaktighet hör samman vilket gör det viktigt att undersöka 

dessa två begrepp tillsammans. Han skriver att utbildning innebär att delta aktivt i olika 

kommunikativa situationer och han diskuterar varför kommunikation inom utbildningen ses 

som viktigt (Englund 2007:13) Han menar att deltagande och dialog är viktigt eftersom vårt 

samhälle idag bygger på att du som individ kan delta i olika kommunikativa kontexter. 

Englund menar därför att det är skolans skyldighet att lära och utveckla eleverna så de har 

möjlighet att känna sig delaktiga i vårt samhälle (ibid:14).  

 

Wilhelmson & Döös menar att dialog och delaktighet inte är så enkelt i praktiken som de kan 

verka. De skriver att alla människor har olika kommunikativa vanor som vi är färgade utav. 

Att vi har olika erfarenheter beroende på klass, kultur och etnicitet. Kärnan i dialog är enligt 

de båda forskarna att kunna lyssna och tala. De menar att vi talar och lyssnar olika mycket 

beroende på den kontext vi befinner oss i (Wilhelmson & Döös 2005:17).  

 

Centralt i denna studie är begreppen subjektivitet och objektivitet eftersom studien utgår från 

observationer och intervjuer med eleverna. Ytterhus lyfter i samband med tillhörighet fram 

begreppen subjektiv och objektiv. Där den objektiva dimensionen hör ihop med det 

iakttagbara, ett utifrånperspektiv och det subjektiva med elevens perspektiv (Ytterhus 

2003:18).  
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3. Syfte & Frågeställningar 

 

3.1 Syfte  

Studiens syfte är att nå en ökad förståelse om barns perspektiv på delaktighet, genom att ta 

reda på hur elever i årskurs ett upplever sin samtalsroll i relation till läraren.            

Studien kommer att undersöka frågor som vilka upplevelser och erfarenheter eleverna i 

årskurs ett har av möjligheten att vara delaktiga i undervisningen. Studien avser också att 

se de situationer där eleverna i årskurs ett ges möjlighet att föra dialog tillsammans med 

läraren.  

 

 

3.2  Frågeställningar 

 

För att besvara studiens syfte kommer dessa frågeställningar att vara centrala:  

 Hur upplever eleverna i årskurs ett i min undersökning sin egen delaktighet i 

klassrummet? 

 I vilka situationer upplever eleverna i årskurs ett att de får samtala med läraren i 

klassrummet?   

 Hur ser de olika situationerna i klassrummet ut när eleverna i årskurs ett samtalar med 

läraren?  
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4. Tidigare forskning 

I följande del kommer tidigare forskning om ämnet att redovisas. I den här delen kommer 

Bergströms och Holms avhandling att först tas upp. Den handlar om dialogens betydelse för 

delaktighet utifrån högstadieelevers perspektiv. Därefter kommer den tidigare forskningen 

bestå av forskning ur ett större perspektiv och inte utifrån elevers egna upplevelser. 

 

Bergström och Holms avhandling Den svårfångade delaktigheten i skolan studerar elever i 

årskurs 6-9. Forskarna belyser dialogens centrala del nämligen delaktighet i klassrummet.       

I avhandlingen framkommer det att ungdomarnas erfarenheter är att lärare inte lyssnar 

tillräckligt på eleverna. Lärarna uppfattade eleverna som okoncentrerade, samtidigt som 

eleverna inte kände sig tillräckligt sedda. Detta ledde till att lärarna lade problemet med 

elevernas delaktighet på eleverna själva. Den dialog som en del av ungdomarna fick ta del av 

tillsammans med läraren bestod i de flesta fall av tillsägelser. Det ledde till att ungdomarna 

lärde sig att de störde och inte att vara delaktiga i undervisningen. Vilket i slutändan medförde 

att ungdomarnas tilltro till lärarna försvann (Bergström & Holm 2005). 

 

Lev Vygotskij är en mycket välkänd psykolog som rör sig inom det sociokulturella 

perspektivet. Strandberg skriver i sin bok Vygotskij i praktiken Bland plugghästar och 

fusklappar att det sociala samspelet är något av det viktigaste som finns i dagens skola 

(Strandberg 2006:60).  

Strandbergs bok utgår även den från intervjuer med elever. Strandberg skriver att elevers 

delaktighet är en av de viktigaste uppgifterna vi som lärare har framför oss.  

Strandberg skriver:  

I relation mellan lärare och elever är återkommande dialogiska moment 

guld värda. Eleven har stor nytta och glädje av lärarens expertis de stunder 

eleven får möjlighet att rollövertaga, föregripa, fullborda tillsammans med 

läraren (Strandberg 2006:71).  

 

Kent Larsson skriver även han om samtal och elevers delaktighet i sin avhandling Samtal, 

klassrumsklimat och elevers delaktighet. Fokus i avhandlingen är att dialog är av stor 

betydelse för elevers utveckling och lärande. Detta för att eleverna ska finna mening i det som 

de lär sig. Studien visade att det inte förekom många dialogiska klassrum. Vilket enligt 

lärarna främst berodde på att en del elever i klassen tog mer plats än andra, vilket ledde till att 

tiden oftast inte räckte till för de mer tystlåtna eleverna (Larsson 2007).  
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Margareta Aspán skriver i sin avhandling Delade meningar om elevers delaktighet som 

kommer i uttryck genom kommunikativa sammanhang. Hon undersöker förutsättningarna för 

delaktighet som enligt henne hänger samman med skolans demokratiska uppdrag (Aspán 

2009:203). Aspán diskuterar elevers självuttryck och menar att de är betydelsefulla eftersom 

elever då ges möjlighet att uttrycka sina egna åsikter och tankar. Studien visar att det är 

pedagogen som har makten att avgöra när eleverna involveras och ges möjlighet att delta i 

samtal. Pedagogens förhållningsätt är utan tvekan en centralt i avhandlingen. Aspán menar att 

det finns olika sätt att se på eleverna. Antingen kan man välja att se barnen som objekt för 

undervisningen eller som subjekt i undervisningen, hon menar att den vuxnes ansvar här är 

som störst. Aspán lyfter också fram elevernas självkännedom och menar att eleverna inte 

själva kan veta vad som förväntas av dem i skolan. Utan att detta måste ske genom dialog 

mellan lärare och elev (Aspán 2009).  

 

Det finns en likhet i det som Strandberg och Borgström & Holm kommit fram till i sina 

undersökningar, nämligen att det är påtagligt många elever som känner sig utanför i 

undervisningen. Vilket är något jag finner intresse i och ställer mig frågande till. Är detta ett 

problem som startar redan när eleverna börjar i årskurs ett?  

 

Det finns även likheter i min och de nämnda undersökningarna där jag i likhet med dem är 

intresserad av elevers dialog och delaktighet. Men det finns också skillnader, de tidigare 

undersökningarna är alla gjorda med äldre elever. Där skiljer sig mitt arbete ifrån de övriga 

eftersom undersökningen i denna studie utgår ifrån elever i årskurs ett. Det skiljer sig också 

som sådant att jag i denna studie valt att både intervjua och observera eleverna vilket leder till 

både ett subjektivt och ett objektivt perspektiv. 
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5. Teoretisk ram/anknytning 

 

Under teoridelen kommer studiens perspektiv att synliggöras genom studiens centrala och 

teoretiska begrepp vilka är: sociokulturell syn på lärandet, att förstå barns eget perspektiv, 

dialog, delaktighet, lärarens roll för delaktighet, inklusion och exklusion.  

 

5.1 Sociokulturell syn på lärandet 

 

Det finns flera perspektiv av lärande, den här undersökningen kommer att utgå ifrån ett 

sociokulturellt perspektiv med utgångspunkt i den ryske psykologen Lev S Vygotskijs tankar. 

Det sociokulturella perspektivets utgångspunkt är det mänskliga handlandet och samspelet 

mellan människan och individen (Säljö 2000:18). Kommunikation är en viktig del i det 

sociokulturella tänkandet man menar att det är genom samtal och dialog som kunskap förs 

vidare (ibid:21). Säljö uttrycker det enligt följande:  

”Elever lär och utvecklas i de kommunikativa situationerna de 

befinner sig i på olika sätt, ingen elev kan undvika att lära sig” 

(Säljö 2000:28).  

 

Tänkandet är en osynlig process och en central del i samtalet och i det sociokulturella 

perspektivet. Genom tänkandet och samtalet utvecklas vi och får ta del av den andras kunskap 

vilket för samtalet och vår utveckling framåt (Säljö 2000:107). Genom att eleven deltar i 

kommunikation med läraren blir eleven delaktig och kunskaperna utvecklas (ibid.37).   

 

Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen innefattar enligt Lindö fasen mellan 

kunskapsöverföraren och mottagaren. Kunskapsöverförandet kommer oftast från den vuxne 

som är den som bär på mer kunskap än barnet. Tanken med den proximala utvecklingszonen 

är att barnet utvecklas och lär sig med hjälp av den som bär på mer kunskap, för att sedan 

successivt klara det på egen hand (Lindö 2005).  Inom det sociokulturella perspektivet ser 

läraren barnen som kompetenta och nyfikna. Man utgår ifrån att barn vill lära (Strandberg 

2006:28) 
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5.2 Att förstå barns perspektiv  

 

I boken Barns syn på vuxna skriver Elisabeth Arnér och Britt Tellgren om vikten av att förstå 

skillnaden mellan barnperspektiv och barns perspektiv. Arnér och Tellgren skriver att 

begreppet barnperspektiv är svårtolkat. Vanligt förekommande är att vuxna tror att de utgår 

från barns perspektiv. Man säger ofta att man tänker på barnets bästa vilket leder till ett vuxet 

perspektiv på barn. Vuxna tolkar lätt barn utifrån sin egen synvinkel och inte utifrån barnets 

(Arnér & Tellgren 2006:33 f.f). Genom att skilja dessa två begrepp åt ser de vuxna 

förhoppningsvis också vikten vid att samtala med eleverna för att förstå deras perspektiv på 

saker och ting i skolan. Vilket leder till att vuxna ser hur olika barn är och hur olika deras 

erfarenheter och behov är (ibid.40). Dialogen mellan barnet och den vuxna är en viktig del i 

förståelsen av barns perspektiv. De skriver att barnet genom samtalet med den vuxna får 

känslan av att de betyder något. Att vuxna ser barnets åsikter som viktiga leder till positiv 

inställning till skolan och lärandet vilket är betydelsefullt för utvecklingen hos barnet (ibid.36 

f.f).  

 

5.3 Dialog 

 

Dialog är en typ av samtal där syftet är att deltagarna ska utbyta tankar, idéer, åsikter och 

reflektioner. Dialog är ett vitalt begrepp för att eleven ska utvecklas i sin lärandeprocess. 

Dialog är även en kommunikationsform som bygger på ett jämlikt samtal mellan två personer. 

Dialog bygger på att personerna i dialogen känner att de medverkar i samma utsträckning 

(Strandberg 2006:68 f.f). Enligt Lindö är Mikhail Bakhtin dialogens grundare, han formade 

begreppet dialogism (Lindö 2005:18). Dysthe beskriver Bakhtins teori om dialog med 

utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet på lärande. Bakhtins syn på dialogen 

inrymmer en teori om att hela vår omgivning består av dialoger. Genom dialogen kan vi förstå 

hur andra människor än vi själva ser på saker och ting, vilket är av vikt i 

undervisningssituationer (Dysthe 2003:100). Bakhtin hävdar att utveckling kräver dialog. Han 

menar att det i dialogen finns en form av ansvar, som innebär att mottagaren vill lyssna och ta 

in den andres tankar och känslor (ibid.111).  

Dialogen är en del av människans sociala samspel och en viktig del av barns progression av 

tänkandet. Genom dialog får eleverna möjlighet att använda språket i olika kontexter vilket är 

stärkande för barns språkliga utveckling (Gibbons 2009).     
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 Ett dialogiskt klassrum skapar även tillfällen då du som lärare kan se vad eleverna har 

kunskap i och inte (Löwing & Kilborn 2007). Klassrummet består av ett flertal olika språk 

som är viktiga att benämna eftersom de kan kopplas samman med dialogens betydelse för 

utveckling och lärande i klassrummet. Det första språket som Löwing och Kilborn lyfter fram 

är det allmänt reglerande språket vilket innefattar frågor om ordning i klassen. Ett exempel 

kan vara att eleverna ska räcka upp handen för att få hjälp. Det andra språket är det metodiskt 

reglerade språket som innefattar ett mer beskrivande språk där exempelvis läraren talar om för 

eleverna hur en uppgift ska genomföras (Löwing & Kilborn 2007:27). 

 

När en elev ingår i en dialog tillsammans med läraren innebär det att eleven är delaktig. 

Eleven kan inte föra dialog med läraren och samtidigt inte vara delaktig (Säljö 2000). Dialog 

och delaktighet hörsamman eftersom eleven i dialogen är tvungen att dela med sig av sina 

tankar. Det är egentligen inte av betydelse vad eleven delar med sig av utan att eleven gör det 

(ibid). Wilhelmson & Döös menar att vi behöver förhålla oss till närhet och distans i dialogen 

för att utveckla och lära av varandra. Närhet till det egna perspektivet innebär att man är 

öppen och inte sitter tyst, att man delar med sig av sina egna erfarenheter. Närhet till det andra 

perspektivet innebär att man försöker förstå saker från den andra personens perspektiv. Med 

distans till det egna perspektivet innebär det att man ifrågasätter sig själv och distans till det 

andra perspektivet innebär att man kan vara självständig och ställa frågor som leder till 

djupare diskussioner. De menar att man behöver kunna argumentera och vara öppen för 

andras argument när man för dialog (Wilhelmson & Döös 2005:18). 

 

 

5.4 Delaktighet 

 

Begreppet delaktighet innefattar mer än barns inflytande. Delaktighet innebär att man som 

elev har möjlighet att genom språket undersöka, utveckla och experimentera (Strandberg 

2006:67). Delaktighet är precis som dialog ett centralt begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet (ibid). Enligt Strandberg menar Lev Vygotskij att elevers delaktighet är ett måste 

för att eleverna ska utvecklas. Social kompetens är ett nyckelord inom det sociokulturella 

perspektivet. Enligt Strandberg menar Vygotskij även att alla elever från första början är 

socialt kompetenta och inombords har en önskan om att vara delaktiga i de sociala spelen som 

sker runt om kring dem (ibid.47).  
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Elever måste få tillgång till varandras och till lärarens åsikter, tankar och idéer för att nå 

djupare förståelse och finna mening i det som de lär sig. Lev Vygotskij menar enligt 

Strandberg att det är genom att eleven deltar i samtal som elevens språk och begreppsvärd 

utvecklas Han menar att vi genom att samtala utvecklar vårt inre samtal, vårt tänkande 

(Strandberg 2006:64). Enligt Strandberg finns det påtagliga exempel där elever som känner 

sig involverade och är aktiva på lektionerna utvecklas och lär sig mest (ibid).  

 

 

5.5 Lärarens roll för samtal och delaktighet 

 

Enligt traditionell syn på undervisningen är det läraren som är avgörande för resultatrik 

inlärning hos eleverna. Idag ser vi läraren mer som en mentor med rollen att vägleda, 

uppmuntra samt återge koppling (Lindberg 2005:6). Även i det sociokulturella perspektivet är 

lärarens roll av avgörande betydelse. Det ses som oerhört viktigt att skapa en klasskultur som 

värdesätts av alla, inte bara av läraren. Läraren skall skapa den meningsfullhet som eleverna 

bör känna till lärandet för att finna intresse i det. Det är därför viktigt att läraren är medveten 

om sitt förhållningsätt till eleverna (Strandberg 2006:39).   

 

I egenskap av lärare har man ett maktperspektiv, i den mening att man är den som bestämmer 

vad och hur saker i klassrummet ska ske. Läraren är också den som håller i de ”regler” som 

finns i klassrummet (Lindberg 2005:81). Lärarens roll innebär att fördela ordet bland 

eleverna. Det är också lärarens uppgift att se till att alla elever får samtala samt att alla elever 

får och är lika delaktiga. I lärarens roll ingår också att avgöra längden på samtal, att inkludera 

och exkludera elever in i samtalet. Läraren bör också skapa tillfällen där han eller hon är den 

enda möjliga mottagaren utan andra elevers inverkan (ibid. 82 f.f).  

 

Elevers delaktighet är beroende av lärarens uppföljningsfrågor och intresse för eleven 

(Lindberg 2005:85). Lindberg menar att man kan se mönster i lärarens förhållningssätt till 

eleverna. Lärare använder sig oftast av olika frågor i klassrummet. Den första vanligaste 

förekommande frågeformen är testfrågor som innebär att läraren vill testa elevernas kunskap. 

Den andra typen av frågor är informationsfrågor som innefattar information som eleverna inte 

är medvetna om (ibid. 86). Lindberg påpekar att lärarnas uppföljningsfrågor är av stor vikt 

men att upprepning kan skapa förvirring. Upprepning i syfte att korrigera elevens svar är 
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mycket vanligt men skapar ofta förvirring hos eleven som ska lära. Det viktigaste är inte alltid 

att ord uttalas på rätt sätt istället bör elevens svar sättas inom ämnets kontext (ibid.89). 

 

5.6 Inklusion och exklusion 

 

Begreppet inklusion innebär att man som individ är inkluderad, att man får vara med och ta 

plats i den sociala gemenskapen. Exklusion är inklusionens motsats och innebär att man som 

individ lämnas utanför det sociala rummet och inte får en chans att delta (Ytterhus 2003).  

Lärarens roll är att fördela och avgöra längden på samtal i klassrummet. Det innebär att 

läraren har makten att inkludera och exkludera elever in i samtal, vilket möjliggör läraren till 

att vara den enda möjliga mottagaren till eleven utan andra elevers inverkan (Dysthe 

2003:82). Inom det sociokulturella perspektivet ser man människan som en social varelse som 

hela tiden bör ha möjlighet och ges uppmuntran till att vara inkluderad (Strandberg 2000).  

 

Sociologen Erving Goffman diskuterar begreppet interaktion och menar enligt Ytterhus att det 

handlar om att vara på samma nivå som den andre i dialogen (Ytterhus 2003:36). Goffman 

menar att människan agerar utifrån den nivån vi själva valt. Nivå betyder i detta sammanhang 

den sociala roll vi väljer att agera inom. Denna nivå benämns också som ”face-work” och kan 

delas in i två delar, den undvikande processen och korrigeringsprocessen. ”Undvikande 

processen” innebär att eleven själv exkluderar sig av den orsaken att han eller hon inte vill 

göra bort sig. Korrigeringsprocessen innebär att eleven redan har gjort bort sig och att hon 

eller han vill rätta till det (ibid.37). Det finns även en tredje nivå som sociologen Arlie 

Hochschild lyfter fram, den benämns ”integrering av kontakt genom leende” och innebär att 

eleven litar och tycker om dig vilket hon eller han visar genom att le emot dig (Ytterhus 2003: 

37). Dessa tre nivåer finns synliga i de flesta klassrummen bland eleverna och påverkas av 

klassrummets tysta regler (ibid.40). Forskning visar att det som elev är bättre att bli 

inkluderad genom att få oväntad eller negativ reaktion från läraren än att bli exkluderat och 

inte få någon alls. Inkludering leder till större självförtroende och utveckling till skillnad från 

exkludering som leder till utanförskap och mindre kunskap (ibid).  
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6. Material och metod 

 

6.1 Metod 

Denna studie utgår ifrån den hermeneutiska kunskapssynen som är vanligt 

förekommande inom den samhällsvetenskapliga forskningen (Thomassen 2007:44). 

Den hermeneutiska kunskapssynen innebär att man vill tolka och förstå sitt material i 

studien och inte bara finna en sanning (ibid). Den här studien har sin utgångspunkt i 

hermeneutiken, då den syftar till att förstå och tolka några elevers upplevelser och 

erfarenheter från årskurs ett. 

Eftersom undersökningen utgår ifrån barns perspektiv med observationer och intervjuer 

som en central del av uppsatsen valde jag att använda mig av en kvalitativ 

undersöknings metod. Kvale och Svend Brinkmann skriver i Den kvalitativa 

forskningsintervjun att den kvalitativa metoden innebär att man vill tolka och förstå 

världen utifrån intervjupersonernas perspektiv (Kvale & Brinkmann 2009). Ann Kristin 

Larsen skriver i Metod helt enkelt att forskaren genom den kvalitativa metoden kommer 

personerna i undersökningen närmare eftersom man möter intervjupersonerna ansikte 

mot ansikte, vilket skapar en större förståelse (Larsen 2007: 26).  

 

Birgitta Kullberg skriver i Etnografi i klassrummet att det är oerhört intressant och viktigt att 

uppmana elever att berätta om sina upplevelser eftersom de då får möjlighet att uttrycka sina 

känslor och tankar (Kullberg 2004:223). 

Larsen skriver om de nackdelar som kan uppkomma vid användning av en kvalitativ metod. 

En nackdel som kan beröra min undersökning är den att människor inte alltid är uppriktiga, 

detta eftersom undersökningen delvis är subjektiv (Larsen 2007:25). Andra nackdelar är att de 

intervjuade kan ge intervjuaren de svar som de tror att hon eller han vill höra samt att det är 

svårare att vara ärlig i sina svar eftersom de möter den som intervjuar (ibid.26). Eftersom jag 

ville ha ett så sanningsenligt resultat som möjligt valde jag att tydligt förklara syftet med 

studien för eleverna samt att deras namn skulle vara fingerade.  

 

Studiens syfte är som jag tidigare nämnde att nå en ökad förståelse om elevers egna 

upplevelser av sin egen delaktighet i klasrummet. 
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Studien utgår ifrån två perspektiv, ett elevperspektiv för att lyfta fram elevernas egna 

erfarenheter och ett utifrånperspektiv där jag som observatör kan se hur elevernas delaktighet 

i förhållande till läraren gör sig synlig. Anledningen till dessa två perspektiv beror dels på att 

studien vill lyfta fram elevernas egna upplevelser, det subjektiva vilket är syftet med studien 

samt det objektiva för att se hur det ser ut i praktiken. Jag anser att med dessa två perspektiv 

kommer validiteten i studien att stärkas. 

 

I studien är begreppet delaktighet centralt. I denna studie syftar begreppet till elevers aktiva 

delaktighet genom dialog med läraren och inte den delaktighet som automatiskt infinner sig 

när eleverna är i klassrummet. Studien kommer inte att besvara elevers dialog med varandra i 

klassrummet utan syftet i studien är dialogen och delaktigheten lärare och elev emellan.  

 

 

6.2  Urval 

I min undersökning har jag valt att använda mig av godtyckligt urval vilket enligt Larsen är en 

form av strategiskt urval (Larsen 2007:78). Skolan jag valt att utföra undersökningen på är en 

skola i Stockholms innerstad. Skolan valdes utifrån tillgängligheten och med tanke på den tid 

som studien är begränsad till, då skolan är en av de platser där jag tidigare haft min 

verksamhetsförlagda utbildning. Viktigt att poängtera är att jag aldrig tidigare träffat eleverna 

som studien berör. Enligt mig skulle nämligen känslor och tidigare erfarenhet av eleverna och 

kunna påverka resultatet vilket skulle kunna vara negativt för studiens resultat.  

 

Undersökningen innefattar en metodtriangulering vilket innebär att jag använt mig av fler 

kvalitativa metoder i min undersökning. 

 I Studien har jag valt att använda mig av intervjuer och observationer med barn i årskurs ett. 

Larsen menar att metodtriangulering är en bra metod att använda sig av när man som forskare 

vill se att människor verkligen gör som de säger att det gör (Larsen 2007:28). Vilket enligt 

mig är av betydelse för studien efter som människan inte alltid är medveten om sitt eget 

handlande.  
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6.3 Intervjuer 

Edmund Husserl fenomenologins grundare menar att fenomen är hur vi direkt tolkar och 

uppfattar de ting vi har framför oss (Thomassen 2006). Vilket var ett av målen med studien 

som därför utgår från ett elevperspektiv. En nackdel som kan uppstå med att betrakta det som 

sker här och nu, är att man inte får en helhetsbild av situationen utan istället endast ser en del 

(ibid). I det fenomenologiska förhållningssättet försöker man som forskare hela tiden följa 

upp och stötta informanten vilket jag kände var oerhört viktigt och ibland svårt med elever 

som intervjupersoner. Fördelar med intervjuerna var att jag fick elevernas egna perspektiv och 

upplevelser på situationen i klassrummet, vilket också var syftet.  

 

Innan jag började med intervjuerna hade jag observerat eleverna i tre dagar, eftersom jag ville 

lära känna eleverna. Syftet var också att eleverna skulle känna sig trygga tillsammans med 

mig eftersom jag valt att intervjua dem individuellt och med frågor som kan upplevas som 

personliga. 

 

I min studie har jag valt att använda mig av ostrukturerade intervjuer, detta gjorde jag 

genom att jag skrev en intervjuguide med frågor och stödord som skulle hjälpa mig att 

få svar på de frågor jag undrade över. Larsen belyser det som jag ser som positivt med 

ostrukturerade intervjuer nämligen att informanten får möjlighet att prata fritt runt 

frågorna (Larsen2007:84). Larsen menar att det ger ett mer sanningsenligt resultat 

(ibid). Stukat skriver att det är viktigt att låta intervjusituationen styra i vilken ordning 

frågorna ska ställas eftersom att det gör att intervjupersonen känner sig mer bekväm och 

chansen till en bra intervju ökar (Stukat 2005:39).  

Kvale & Brinkmann menar att forskaren själv kan välja hur många han eller hon vill intervjua 

i användandet av den kvalitativa metoden, så länge man får reda på det man vill i 

undersökningen (Kvale & Brinkmann 2009:129). 

Jag gjorde ett urval av sex elever, tre pojkar och tre flickor, för att kunna lägga mer fokus vid 

några elever eftersom tiden på studien var begränsad. För att få ett så nyanserat resultat som 

möjligt gjorde jag urvalet utifrån kön, tre pojkar och tre flickor (Larsen 2007:77).  

 

Kullberg skriver att det är viktigt att som intervjuare vara säker på att de intervjuade delvis är 

införstådda i ämnet (Kullberg 2004:224). Intervjuerna började därför med en förklaring av 

vad studien syftade till samt en diskussion kring begreppen dialog och delaktighet, detta 
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eftersom jag ville försäkra mig om att eleverna i intervjuerna förstod vad frågorna jag kom att 

ställa innebar. Intervjuerna började därför med neutrala och enkla frågor för att 

intervjupersonerna skulle känna sig trygga. Efterhand övergick frågorna att bli mer specifika 

och djupa och eleverna fick tänka och tala fritt. Intervjuerna avslutades med några enklare och 

roliga frågor. 

 

6.4 Observationer 

I studien har jag valt att använda mig av observationer för att få ett perspektiv utifrån, vilket 

kompletterar intervjuerna med eleverna. Utgångspunkten var att använda mig av passivt 

deltagande observationer, eftersom syftet med observationerna var att se hur elevernas 

deltagande i förhållande till läraren såg ut i verkligheten. Larsen skriver att observationer där 

forskaren väljer att använda sig av metoden passivt deltagande är bra om man som forskare 

vill beskriva det som verkligen sker här och nu vilket var syftet med observationerna (Larsen 

2009: 90).  

 

Under min andra dag i skolan gjorde jag ett urval i den valda årskurs ett och bestämde mig för 

att fokusera på sex elever varav tre var pojkar och tre flickor vilka var de som jag senare 

under veckan kom att intervjua. Urvalet gjordes inte för att se om det fanns några skillnader 

mellan könen utan syftet var istället att få ett så nyanserat resultat som möjligt. Det finns både 

för och nackdelar med att eleverna i studien går i årskurs ett. En nackdel skulle kunna vara att 

eleverna är mitt inne i skolans värld vilket skulle kunna göra att en del frågor upplevs som 

känsliga. Men eftersom syftet med studien är att lyfta fram elevers egna upplevelser av sin 

egen delaktighet är det enligt mig viktigt att eleverna får dela med sig av vad de känner och 

upplever här och nu. För många elever kan det enligt mig vara skönt att få prata och reflektera 

över hur de upplever skolans värld. 

Eleverna har i både intervjuer och observationer fingerade namn på grund av etiska skäl.  
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6.5 Etiska dilemman  

När man intervjuar och observerar barn i studier är det viktigt att man som forskare eller 

pedagog är medveten om de etiska reglerna som finns. Barn är alla som inte fyllt 15 år 

(Vetenskapsrådet 2002). Man måste alltid ha föräldrarnas tillåtelse innan man utför intervjuer 

tillsammans med barn och det är också viktigt att man informerar barnen om vad som skall 

ske (Vetenskapsrådet 2002).   

 

Eva Johansson skriver i Att närma sig barns perspektiv att man som forskare ska ha ett tydligt 

syfte samt vara medveten om varför man vill bedriva forskningen. Ambitionen bör vara att 

göra barns röster hörda. Detta eftersom barn inte ska utsättas för onödig eller ostrukturerad 

påverkan om forskningens syfte är oseriöst (Johansson 2003:43) Det är också viktigt att 

samtalen sker på barnens villkor samt att man som forskare lär känna barnen så att de känner 

sig trygga (ibid. 45). Johansson poängterar även vikten av att som forskare vara insatt i 

barnens integritet och att ansvaret ligger hos den vuxne (ibid). 

 

Jag har i min studie utgått ifrån vetenskapsrådets fyra allmänna etiska huvudkrav vilka är:  

Informationskravet, samtyckekravet, konfidentielltkravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska meddela de som deltar i studien om vad studien 

syftar till, hur den ska genomföras samt deras rättigheter. Det är också viktigt att meddela de 

som ingår i studien att det är frivilligt att delta och att de när som helst kan välja att avbryta 

sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002:7). Klassen som deltog i studien fick genom ett 

informationsbrev till klassen reda på syftet med studien samt hur studien skulle genomföras. 

De fick också veta att materialet jag samlat in under min tid i skolan endast skulle behandlas 

av mig och användas i min studie.  

 

Samtyckekravet innebär att som forskare göra alla inblandade i studien medvetna om att det är 

frivilligt att delta samt att det när som helst går att avbryta din medverkan i studien om så 

önskas (Vetenskapsrådet 2002:9). Informanterna i studien fick genom informationsbrev till 

klassen reda på hur studien skulle genomföras. Det skickades också ut enskilda lappar till 

varje barn och förälder där föräldrarna tillsammans med barnen fick lämna sitt godkännande 

om de ville medverka i studien eller ej.  
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Konfidentialitetskravet innebär att insamlat material ska förvaras så att utomstående inte har 

tillgång till det. Det innebär också att forskaren har tystnadsplikt och inte delger andra vad 

som framkommit och vem som sagt vad detta är särskilt viktigt när barn är inblandade i 

forskningen (Vetenskapsrådet 2002:12). Informanterna i studien meddelades både genom 

brev och genom mig personligen att alla namn i studien skulle vara figurerade. De fick också 

reda på att allt insamlat material rörande studien kom att förvaras på en säker plats där inga 

obehöriga hade tillträde. 

 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas till studien som 

forskaren berör (Vetenskapsrådet 2002:14) Informanterna fick kunskap om att materialet 

enbart skulle användas av mig och sedan skulle förstöras.  

 

6.6 Genomförande 

Jag kontaktade skolan jag tidigare haft min verksamhetsförlagda utbildning på för att få 

kontakt med en årskurs ett som skulle kunna tänkas ställa upp i min studie. Min förhoppning 

var från början att jag skulle få göra studien i en klass där jag varken kände elever eller lärare. 

Men eftersom tiden på arbetet är begränsat bestämde jag mig för att genomföra studien i en 

klass där min tidigare handledare var klasslärare. Det kändes positivt att jag inte tidigare 

träffat eleverna i klassen, eftersom studien utgår ifrån ett elevperspektiv kände jag att det var 

det som var det viktigaste för mig och för studien.  

 

Jag skickade ut informationsbrev till klassen där jag berättade om studien och att jag skulle 

komma och vara med klassen i en vecka för observationer och intervjuer. Sedan lämnades 

enskilda informationsbrev till föräldrarna där de fick lämna sitt godkännande på att eleverna 

fick delta i studien. 

Jag började min vecka i klassen med att observera eleverna, detta gjorde jag för att jag ville 

att eleverna skulle känna sig trygga tillsammans med mig innan jag utförde intervjuerna. 

Intervjuerna började med att jag prövade intervjua tre elever från klassen med mina frågor 

utifrån den intervjuguide jag hade, vilket visade sig vara bra, att jag gjort. Det visade sig 

nämligen att jag i en del fall var tvungen att förtydliga mina frågor vilket ledde till att när jag 

väl skulle utföra intervjuerna till studien så fungerade intervjufrågorna bra.  
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Samtliga intervjuer spelades in på band och var cirka 20-30 minuter långa, under intervjuerna 

utgick jag ifrån en intervjuguide men frågorna kom i blandad ordning beroende på 

situationen. Intervjuerna skedde enskilt i ett lugnt och för eleverna tryggt arbetsrum.  

Observationerna antecknades och pågick under en veckas tid. Under observationerna satt jag 

på samma ställe, vilket var längst ner i klassrummet vid ett runt bord. Det förekom att 

eleverna emellanåt frågade mig saker vilket ledde till att jag stundtals blev avbruten i min 

studie. Att som observatör emellanåt bli delaktig i elevernas arbete tror jag i det är fallet var 

positivt då det ledde till att eleverna kände en större trygghet tillsammans med mig.  

 

6.7 Bearbetning & analys 

Varje dag efter att jag gjort observationer skrev jag ned dem på datorn i form av 

sammanfattningar och dialoger. Jag skrev också ner mina egna tankar och reflektioner kring 

det jag observerat. Larsen menar att det är viktigt att som observatör sammanfatta sina 

observationer medans de är färska i minnet (Larsen 2004:94). Det blev oerhört mycket 

observationsanteckningar och det var svårt att till en början veta vad man skulle välja ut för 

studien. Jag märkte att det var svårt att under observationerna veta vad jag skulle inrikta mig 

på, vilket ledde till en stor mängd anteckningar efter första dagen. Därför valde jag ut sex 

elever att fokusera på under mina observationer, de elever blev sedan de som jag intervjuade.  

 

Bearbetning och analys av intervjuerna gjordes på liknande sätt som med observationerna. 

Varje dag när jag utfört intervjuerna lyssnade jag på dem och skrev ned dem på datorn i form 

av sammanfattningar och citat. Intervjuerna har jag valt att redovisa genom korta citat och 

sammanfattningar. Jag valde att skriva om intervjuerna från talspråk till skriftspråk. Kvale & 

Brinkmann skriver att det är viktigt att som forskare tydligt framhäva vad man vill säga med 

intervjuerna så att läsaren lätt förstår syftet och kontexten med intervjun (Kvale & Brinkmann 

2009:300). 

 

Jag analyserade till slut observationerna och intervjuerna med varandra och jämförde likheter 

och olikheter. Jag jämförde också resultatet och analysen med litteraturen i studien. Slutligen 

analyserade och diskuterade jag mitt resultat. Tanken var först att jag skulle utgå ifrån olika 

teman i resultat och analysdelen men efterhand kände jag att resultatet blev tydligare om jag 

utgick ifrån mina tre frågeställningar. Jag valde också att analysera resultatet genomgående i 

resultat och analysdelen eftersom det enligt mig ger en mer levande och intressant text för den 
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som läser, vilket jag ser som en fördel. En nackdel med att analysera resultatet genomgående i 

resultat och analysdelen skulle kunna vara att man inte får en helhetsbild av enbart resultat 

och analys.  

 

 

6.8 Validitet och realitet  

Eftersom underökningen är gjord utifrån en kvalitativ metod med observationer och intervjuer 

stärks validiteten på undersökningen (Larsen 2007:80). Realiteten i undersökningen är svår att 

egentligen uttala sig om eftersom undersökningen endast är gjord i en klass och under en kort 

period. Men skulle ha stärkts om forskningen pågått under en längre period. Eftersom 

intervjupersonerna i undersökningen är barn så är det viktigt att man som intervjuare försöker 

säkerställa att de svar man fått stämmer överens med barnens verklighet. Detta kan man göra 

genom att fråga barnen om de uppfattat frågan rätt samt genom att skapa en god dialog 

tillsammans med barnet (Doverborg & Pramling Samuelsson 2009:53).  

Innan jag skulle intervjua de barn som jag valt för intervjuerna så prövade jag min 

intervjuguide på tre andra barn. Eftersom jag inte tidigare intervjuat barn ville jag vara säker 

på att de frågor jag ställde var av god kvalité och skulle ge mig svar på de frågor jag önskade 

få besvarade. Jag kontrollerade också kontinuerligt elevernas svar under intervjuerna så att de 

uppfattat de frågor som jag ställde korrekt.   

 

Valet av metodtriangulering i undersökningen berodde till stor del på att validiteten i 

undersökningen ökar eftersom metodtriangulering innebär att man som forskare använder sig 

av flera metoder i undersökningen, vilket jag gjort genom att använda mig av intervjuer och 

observationer (Larsen 2007:28).  
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7. Resultat/ Analys  

I den här delen av arbetet redovisas det resultat som framkom vid bearbetning av genomförda 

intervjuer och observationer. Syftet med studien är att lyfta fram elever i årskurs etts syn på 

delaktighet i klassrummet. Detta har jag valt att göra utifrån två perspektiv, ett elevperspektiv 

och ett utifrånperspektiv. Redovisningen av resultat och analys har jag valt att dela in utifrån 

studiens frågeställningar. Resultatdelen innehåller också en genomgående analys som 

diskuteras utifrån den använda litteraturen i studien. Alla de namn i studien är som jag 

tidigare nämnt fingerade pågrund av etiska skäl.  

 

 

7.1 Den valda Klassen 

I klass 1 A går det 22 elever varav 15 är pojkar och 7 är flickor, skolan ligger i Stockholms 

innestad och är enligt mig en relativt stor skola. Som jag tidigare nämnt gjordes ett urval som 

bestod av tre flickor och tre pojkar i klassen.  

Eleverna som deltar i studien heter: Sofie, Vera, Stina, Axel, Jonas, Björn  

Läraren som deltar i studien heter: Maja  

7.2 Första dagen 

När jag på måndag morgon kommer in i klassen blir jag förvånad över hur många pojkar som 

går i klassen det är 15 pojkar och 7 flickor. Jag börjar med att presenterar mig för eleverna 

och berättar vad det är jag kommer studera under min vecka hos dem. De är nyfikna och 

undrar ifall de ska få bli intervjuade, något som en del nog vet eftersom jag tidigare skickat ut 

lappar till föräldrarna om det.  Jag berättar för barnen att jag kommer att intervjua några barn 

på torsdag och fredag eftersom jag vill lära känna dem lite bättre innan intervjuerna, jag 

berättar också att jag under veckan kommer att observera hur de arbetar i klassen. Eleverna 

skrattar och ställer frågor. Maja som är läraren i den valda klassen tar ordet och hälsar mig 

välkommen.  

Jag väljer att sätta mig längs ner i klassen vid ett runt bord.  Klassrummet är kvadratformat 

och fullt av bokstäver och planscher finns på väggarna. På golvet står bänkarna uppställda två 

och två, varje flicka så långt de räcker sitter bredvid en pojke och några pojkar sitter bredvid 

varandra. Väggarna i klassrummet är vitmålade och längst fram i klassrummet står Majas 

kateder i trä, bakom den hänger den stora vita tavlan där man längst ut kan utläsa oktober 
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2010 samt våra klassrumsregler. En av reglerna lyder enligt följande: Lyssna på dina 

kamrater och på läraren. 

 

På tavlan i klassrummet där studien är gjord, kan man läsa att eleverna ska lyssna på sina 

kamrater och på läraren men det står inget om att eleverna ska samtala och vara delaktiga i 

undervisningen eller att de ska föra dialog tillsammans med läraren. Vilket skulle kunna 

tolkas som att klassens ledord är att lyssna. Strandberg menar att elever behöver föra dialog 

tillsammans med andra för att utvecklas och lära sig (Strandberg 2007).                    

Wilhelmson & Döös menar att dialog och delaktighet inte är så enkelt i praktiken som det 

framstår i teorin, de skriver att kärnan i dialogen är att tala och lyssna (Wilhelmson & Döös 

2005:17). Vilket man skulle kunna förstå som att eleverna behöver öva sig att föra samtal och 

vara delaktiga för att uppnå de mål som finns i läroplanen. Enligt Lpo94 ska eleverna ”lära sig 

lyssna, argumentera och reflektera” (Lpo94:9). En möjlig slutsats som jag gör utifrån detta är 

att eleverna inte får samtala så mycket som de egentligen skulle behöva för att utvecklas och 

uppfylla de mål som finns i läroplanen. Enligt detta skulle man vidare kunna tolka det som att 

eleverna inte uppmuntras till att argumentera och reflektera eftersom ledordet i elevernas 

klassrum verkar vara att lyssna och inte att tala. Vilket i förlängningen skulle kunna ses som 

ett problem utifrån det Wilhelmson & Döös menar nämligen att man behöver öva för att bli 

goda samtalare (Wilhelmson & Döös 2005:17). 

 

7.3 Hur upplever elever i årskurs ett sin egen delaktighet i klassrummet? 

Axel beskriver delaktighet enligt följande: ”Delaktighet är när man får prata, när alla får prata 

lika mycket med läraren och när läraren lyssnar på en, jag tycker inte att alla är lika delaktiga i 

klassrummet. Jag är nog en av dem som pratar mest, men ändå vill jag prata mer”. 

Under intervjuerna har det tydligt framgått att eleverna själva inte känner sig speciellt 

deltagande i klassrummet. Samtliga sex intervjuade menar att de skulle vilja prata mer på 

lektionen om de fick ordet av Maja.                                                                                                 

Stina berättar att hon upplever det som tråkigt i klassrummet eftersom hon inte får prata så 

mycket som hon egentligen skulle vilja. Hon tycker att det är roligare på rasterna än på 

lektionerna eftersom hon då får prata så mycket som hon vill. Stina menar att hon ibland 

känner sig blyg på lektionerna, vilket gör att hon inte räcker upp handen som man måste göra 

om man vill prata.  
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Stina utrycker sig enligt följande: ”Jag brukar räcka upp handen ibland för det är då man får 

prata. Men oftast så är det någon annan i klassen som får ordet. Om jag får ordet så blir jag 

nästan alltid avbruten för att Maja måste be någon annan i klassen att vara tyst, det tycker jag 

känns jobbigt” .  

Samtliga av de intervjuade upplevde att man själv måste räcka upp handen om man vill vara 

delaktig i klassrummet, alla utom Stina tyckte att det var ett bra sätt att få ordet på i 

klassrummet.  

Lindberg menar, som jag tidigare skrev i teoridelen, att vanligt förekommande är att läraren 

idag är den som pratar mest i klassrummet. Forskning visar att lärarna tar upp 2/3 av 

talutrymmet i klassrummet. Forskningen visar också att det oftast är de barn som syns och 

hörs mest är de som pratar mest (Lindberg 2005). Axels uttalande, att trots att han är en av 

dem som pratar mest i klassrummet så vill han prata mer, skulle kunna tolkas som att 

talutrymmet som finns kvar för eleverna överlag är för litet för att räcka till för samtliga 

elever. Lindberg skriver att 1/3 är det talutrymmet som finns kvar för eleverna att samtala på 

efter att läraren sagt sitt (ibid.77).  

Detta skulle på liknande sätt kunna kopplas ihop till Stinas uttalande. Stina säger att hon ofta 

räcker upp handen och vill prata men inte får ordet. Lindberg skrev som jag tidigare nämnde 

att de barn som hörs och syns mest är de barn som får prata mest med läraren i klassrummet 

(Lindberg 2005). Stina nämner att när hon väl får ordet så blir hon oftast avbruten eftersom 

Maja ber någon annan i klassen att vara tyst. Strandberg menar att man genom att ingå i en 

dialog tillsammans med läraren är delaktig (Strandberg 2000:61). En möjlig slutsats som man 

här kan dra är att Stina inte är delaktig under lektonen eftersom hon inte får föra dialog 

tillsammans med läraren Maja. Vygotskij menar enligt Strandberg att delaktighet är ett måste 

för att eleverna ska utvecklas och att alla elever från första början har en inre önskan om att 

vara delaktiga och delta i de sociala spel som sker omkring dem (Strandberg 2007:47). Att 

Stina inte får delta i dialog tillsammans med läraren Maja skulle kunna ses som att hon inte 

utvecklas i samma takt som de elever som deltar. Det skulle också kunna tolkas som att Stinas 

inre önskan om att delta i det sociala samspelet som sker i klassrummet hamnar längre och 

längre bort från henne själv. 

Samtliga elever anser att räcka upp handen är en bra metod om man vill få ordet i 

klassrummet. Lindberg menar att lärarens roll är av avgörande betydelse för elevernas 

delaktighet och anser att läraren är den som har makten att fördela ordet. Hon menar också att 
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det är lärarens roll att inkludera och exkludera elever in i samtal (Lindberg 2005:82). Att 

eleverna ser handuppräckning som en bra metod om man vill få ordet skulle kunna tolkas 

utifrån lärarens maktperspektiv. Eleverna litar på lärarens förmåga att sätta upp normer och 

regler i klassrummet som sedan följs och därför inte ifrågasätts. Läraren är den som har makt 

och sätter reglerna (ibid). 

Björn berättar att han kanske inte är så delaktig i klassrummet för att det finns så mycket 

roliga saker att göra, han tycker det är svårt att sitta still på stolen. Björn uttrycker sig så här 

om delaktighet: …” Alla är inte lika delaktiga i klassrummet, men det får man bestämma själv 

om man vill vara eller inte. Maja brukar ganska ofta säga åt mig att jag ska vara tyst och sitta 

på min stol…” .  

Än en gång ser vi en koppling till tillsägelser. I delen tidigare forskning beskrivs Bergström 

och Holmes avhandling, där det framkommer att den enda dialog mellan lärare och elev som 

en del av eleverna fick i klassrummet bestod av tillsägelser. Vilket ledde till att ungdomarnas 

tilltro till de vuxna försvann (Bergström & Holm 2005:147). Vilket man skulle kunna se som 

ett liknande mönster i min studie om man ser på de ovanstående exemplen. Vad händer 

egentligen med eleverna då?  

Björns uttalande om att alla inte är lika delaktiga samt att man får bestämma själv om man vill 

vara delaktig eller inte skulle kunna ses utifrån Arnér och Tellgrens begrepp barns perspektiv 

och barnperspektiv (Arnér & Tellgren 2006). Utifrån barns perspektiv eftersom Björn 

upplever att eleverna får bestämma själva om de vill delta eller inte vilket skulle kunna tolkas 

som enbart Björns perspektiv och inte någon annans. Björns uttalande kan också ses utifrån 

begreppet barnperspektiv och då tolkas som att han inte är intresserad av lektionen och därför 

inte är medveten om vad som sker dialog och delaktighetsmässigt i klassrummet.  

Fyra av de sex intervjuade anser att alla i klassen inte är lika delaktiga i klassrummet. 

Anledningarna kring detta tros enligt eleverna själva vara att de inte räcker upp handen och 

därför inte vill delta eller att de inte hört vad läraren Maja sagt. Tre av de sex intervjuade 

upplever nämligen att ljudnivån i klassrummet stundtals är så hög att man har svårt att höra 

vad Maja säger.  

 

Axel berättar att han brukar skrika åt killarna att vara tysta, han menar att det är de som pratar 

mest i klassrummet. Vera håller med Axel och upplever att killarna är de som pratar och syns 
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mest i klassrummet och att Maja hela tiden måste säga till dem, vilket kan ses som en möjlig 

orsak till varför Maja inte för dialog med alla elever i klassen. Tiden räcker inte till på grund 

av att Maja måste säga till killarna i klassen att vara tysta.  

Vera berättar att hon önskar att det var tystare i klassrummet och att hon tror att alla barn 

skulle få prata mer om det inte var så att Maja var tvungen att säga åt alla killar hela tiden. 

”Det är så konstigt, killarna pratar alltid rakt ut, och sitter aldrig still, så får de ordet oftare för 

att de ska vara tysta tror jag, vi tjejer brukar hålla för öronen när killarna pratar. Vera 

fortsätter och berätta: ”Ibland känns det som att jag vill räcka upp handen men så gör jag det 

bara inte, fast jag egentligen kan svaret”. 

Det framkommer att pojkarna är de som tar mest utrymme i klassrummet, jag har valt att inte 

studera uppsatsen utifrån ett genusperspektiv och tänker därför inte gå in på det närmare, men 

finner ändå att det är intressant att nämna. En möjlig slutsats man kan dra är att eleverna 

lägger ansvaret om delaktighet på sig själva och menar att man får räcka upp handen om man 

vill vara delaktig. Inom det sociokulturella perspektivet är det som jag tidigare nämnt, lärarens 

roll av avgörande betydelse, vilket i det här fallet skulle kunna ses som att Maja inte ser hela 

klassen utan bara de som syns och hörs mest (Strandberg 2007:39). Strandberg menar att det 

är viktigt att skapa en bra klassrumsmiljö samt att vara medveten om sitt förhållningsätt till 

eleverna, vilket skulle kunna tolkas som att Maja inte är om man ser till elevernas ojämna 

delaktighet (ibid). En annan möjlig slutsats man kan dra är att läraren Maja gett killarna mer 

makt än tjejerna i klassrummet vilket gör att de tar mer plats än tjejerna. Lindberg menar att 

man i egenskap av lärare har ett maktperspektiv som innebär att man bestämmer vilka regler 

som ska finnas i klassrummet (Lindberg 2005:81). 

Strandberg menar att det är viktigt att skapa en klasskultur som värdesätts av alla, inte bara av 

läraren (Strandberg 2006). Man skulle kunna se det som att Maja låter pojkarna ta mer plats i 

klassrummet som ett försök till att skapa en lugnare arbetsmiljö eftersom pojkarna är mer 

högljuda än flickorna enligt Vera. Vidare menar Strandberg att läraren skall skapa 

meningsfullhet i lärandet så att eleverna känner intresse i det. Vilket skulle kunna tolkas som 

att om Maja inte ändrar sitt förhållningsätt till flickorna i klassen så kan de komma att tappa 

intresset för skolan. Strandberg menar därför att det är viktigt att läraren själv är medveten om 

sitt förhållningsätt till eleverna (ibid.39). Vilket man skulle kunna tolka det som att Maja inte 

är.  
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7.4 I vilka situationer upplever eleverna i årskurs ett att de får samtala med 

läraren i klassrummet?   

 

Samtliga av de sex intervjupersonerna upplever sig själva som delaktiga när de får svara på 

någon fråga som Maja undrar över. Sofie ger ett exempel från matematiklektionen: ”På matte 

lektionen så brukar Maja undra ifall det kanske är någon som kan räkna ut vad fyra plus fem 

är och om man får svara på det då känner man sig delaktig”.  

Jonas berättar att han känner sig duktig och glad när han får vara delaktig. Jonas upplever sig 

ibland som bortglömd i klassrummet, men tror att det kan bero på att han är ganska tyst av sig 

”Jag vill prata men jag är mer tyst som person… ehh men det är jag bara i klassrummet på 

rasterna pratar jag hur mycket som helst typ.. jag skulle vilja att Maja frågade mig mer frågor 

så jag fick känna mig sedd” .  

Lindberg skriver att läraren har en form av maktperspektiv över eleverna. Hon menar att det 

är lärarens ansvar att fördela ordet samt att se till att alla elever är lika delaktiga i 

undervisningen (Lindberg 2005:82). Samtliga av de intervjuade känner sig delaktiga när de 

får delta i lektionen, när Maja ser dem. En tänkbar tolkning är att eleverna känner sig 

delaktiga när Maja ger dem ordet.  

Intervjupersonerna har olika upplevelser om när de får vara delaktiga i undervisningen. Stina 

och Vera beskriver likande upplevelser som Jonas, alla tre nämner orden att inte bli sedd och 

att bli bortglömd som vanligt förekommande känslor i klassrummet. Frågan om när eleverna 

själva anser att de är delaktiga tenderar att hamna inom ramen att eleverna inte känner sig 

tillräckligt delaktiga i klassrummet. Här skulle man kunna tolka det som att Stina, Vera och 

Jonas får tillgång till dialogkompetensens ena sida lyssna, men utesluts från den andra, tala 

(Wilhelmsson & Döös 2005:18).   

Stina berättar” Jag känner mig delaktig när Maja ser att jag räcker upp handen och jag får 

ordet, det är inte så ofta jag känner mig delaktig för jag räcker inte upp handen så ofta så det 

är egentligen mitt eget fel kanske… ehh ibland skulle det kanske vara bra om Maja frågade de 

som inte räckte upp handen, då skulle jag bli glad” .  

Tidigare i teoridelen skrev jag om Ytterhus definition av begreppen inklusion och exklussion. 

Hon menar att inklusion innebär att man som elev är inkluderad och får ta del i lektionen och i 
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dialog. Exkludering innebär att man inte får samma möjlighet som de som inkluderas, man 

hamnar utanför det sociala rummet (Ytterhus 2003). Jonas, Stina och Vera känner att de inte 

blir tillräckligt sedda i klassrummet och upplever att det stundtals blir bortglömda vilket 

skulle kunna tolkas utifrån Ytterhus begrepp exklusion.  

Här måste också nämnas att Stina ser det som sitt eget fel när hon inte är delaktig. Lindberg 

skriver att det ingår i lärarens roll att inkludera och exkludera elever in i samtalet. Läraren bör 

också skapa tillfällen så att alla elever känner sig delaktiga (Lindberg 2005:82). Här kan man 

än en gång tolka det som att läraren Maja inte inkluderar alla elever in i samtalen vilket leder 

till att dessa elever får mindre tillgång till dialog än de andra eleverna. Säljö skriver att det är 

genom dialog främst mellan lärare och elev som kunskap förs vidare, att det är i de 

kommunikativa situationerna som eleverna lär sig (Säljö 2000:28). Vilket skulle kunna tolkas 

som att de elever som inte får delta i dialog tillsammans med Maja ändå lär sig eftersom det är 

i situationen genom att befinna sig i klassrummet. Jag ställer mig då frågan vad dessa elever 

lär sig? En tolkning skulle kunna vara att de återigen lär sig att lyssna och inte att delta i 

dialog tillsammans med lärare och andra elever. 

Axel berättar att han ganska ofta känner sig delaktig, han menar att det beror på att han tycker 

om att prata mycket. Axel beskriver att han ofta räcker upp handen, men att det inte är så ofta 

som han får ordet, han tycker att han borde få prata mer… ”Man känner sig delaktig när man 

får prata, om man får läsa högt eller om man vet svaret och får säga det högt, Maja brukar 

ganska ofta säga att vi får prata på rasten, och det är nog bra för annars skulle det aldrig vara 

tyst” .  

Björn har svårt att uttrycka när han själv känner sig delaktig, han berättar att det kan vara när 

han får prata, men han konstaterar att det är en svår fråga som han egentligen inte vet svaret 

på.  

Sammanfattningsvis har de intervjuade likande erfarenheter om när de känner sig delaktiga, 

de som skiljer eleverna åt är förmodligen deras personligheter. Sociologen Erving Goffman 

menar att människan agerar inom den nivån de själva valt, vilket innebär att det är man själv 

som individ som bestämmer vilken typ av social nivå vi vill agera inom vilket han benämner 

som ”face-work” (Ytterhus 2003:37). Utifrån det som Goffman skriver skulle man kunna 

tolka det som att läraren Maja tror att Jonas, Stina, Vera och Björn befinner sig i nivån den 

undvikande processen vilket innebär att de själva väljer att inte delta i samtal i klassrummet 

eftersom det är rädda att göra bort sig (ibid).  Det skulle också kunna tolkas som att Axel 
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befinner sig den tredje nivån integrering av kontakt genom leende vilket leder till en tilltro 

mellan lärare och elev. Axel visar till skillnad från Björn, Stina och Vera i sitt uttalande att 

han har bra självförtroende vilket enligt ytterhus speglar en elev som är inkluderad i 

undervisningen (ibid.38).  

Med utgångspunkt i intervjuerna ovan kan man se att en del barn tar för sig mer än andra i 

klassrummet. Utifrån detta kan man förklara det som att de flesta av barnen vill delta i samtal 

men att alla inte alltid räcker upp handen trots att de vill föra dialog med läraren Maja. De 

lyssnar istället för att tala, vilket enligt Wilhelmson & Döös inte leder till någon delaktighet 

eller dialogkompetens hos eleverna eftersom man då både behöver tala och lyssna 

(Wilhelmson & Döös 2005:18). Lindberg menar att läraren kan använda sig av olika typer av 

frågor för att få eleverna intresserade vilket också är ett bra sätt att testa elevernas kunskap 

(Lindberg 2005:89). Man skulle utifrån det kunna fundera över om Maja vet hur alla elevers 

olika kunskap ligger till eftersom alla elever inte deltar i undervisningen.   

 

7.5 Hur ser de olika situationerna i klassrummet ut när eleverna i årskurs 

ett samtalar med läraren?  

 

Exempel 1  

Axel sitter längst bak i klassrummet tillsammans med en annan pojke. Under matematik 

lektionen berättar Maja att de ska fortsätta att räkna i boken, men att hon kommer att ha en 

genomgång på tavlan innan de börjar arbeta självständigt. Axel ställer sig upp och sätter sig 

ned, han vrider på stolen och gungar på stolen. Han sitter och små pratar med pojken bredvid 

honom när Maja börjar med en genomgång på tavlan. Maja ritar två blommor på tavlan och 

därefter berättar hon en räknesaga kring blommorna. Hon undrar sedan om någon vet svaret. 

Axel som hela tiden pratar med pojken bredvid ställer sig upp och räcker upp handen, han 

roppar Ahh… Ehh. Ahhah och viftar så högt han bara kan med handen. Fem andra barn varav 

en är Vera räcker också upp handen. Axel får ordet och svarar glatt rätt. Efter genomgången 

är det dags för eleverna att arbeta med individuellt arbete. Maja säger till eleverna” Räck upp 

handen om ni behöver hjälp så kommer jag ilande” 
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Strandberg menar att det är viktigt att som lärare vara medveten om sitt förhållningsätt till 

eleverna (Strandberg 2007:39). Delaktighet innebär enligt Strandberg att man som elev har 

möjlighet att undersöka språket. Det är också en central del inom det sociokulturella 

perspektivet (ibid.67). Strandberg skriver att enligt Vygotkij är alla människor födda till att 

vara sociala, han menar att om vi bara får tillgång till det så deltar vi automatiskt (ibid.47). 

Axel kan ses som ett exempel i det som Vygotskij lyfter fram, han vill delta och får också 

göra det. Vera kan även hon ses som att hon vill delta eftersom hon räcker upp handen. Men 

hon får inte någon bekräftelse som Axel ifrån Maja att delta i undervisningen. Gibbons menar 

att dialogen är en viktig del av elevers utveckling eftersom det är då eleverna får använda 

språket i olika kontexter (Gibbons 2009). Ovanstående exempel skulle kunna ses som att 

läraren Maja inte ger alla elever tillräckligt med utrymme och man undrar vad som skulle 

kunna skett om hon låtit fler elever delta i räknesagan. Löwing och Kilborn menar att 

dialogen inte bara är viktiga för elevens utveckling utan också skapar tillfällen då du som 

lärare kan se vad eleverna kan och inte (Löwing & Kilborn 2007). 

 

Exempel 2 

Stina och Vera räcker upp handen och följande samtal sker mellan dem och läraren Maja. 

 

Stina räcker upp handen och Maja kommer fram till henne.                                                                  

Stina: Jag behöver pengar så jag kan räkna.                                                                                

Maja: Okej, jag hämtar pengarna                                                                                                                            

Stina: Tack                                                                                                                                             

Vera: Jag är färdig, jag är färdig (med uppgiften)                                                                                                             

Maja: Okej, känns det bra                                                                                                                    

Vera: Ja 

Vera räckte under genomgången upp handen men fick då inte ordet. Stina satt tyst och stilla 

på sin stol och verkade lyssnade på vad Maja sa. Detta är ett återkommande mönster bland de 

båda flickorna. De sitter stilla på sina platser under lektionen och det samtal de får med Maja 

är enligt det ovanstående exemplet.  

 

Det här exemplet är med eftersom det ofta uppstod. I det sociokulturella perspektivet ser man 

delaktighet och dialog som centrala delar (Säljö 2000:21). Att endast få delta i dialog enligt 

följande exempel kan man enligt Ytterhus 2003 tolka som en form av exkludering (Ytterhus 

2003). Vygotskij lyfter fram vikten av att få delta i dialog tillsammans med läraren då han 
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eller hon är den som bär på mest kunskap (Säljö 2000). Strandberg menar att det finns 

exempel på att elever som under lektionen deltar i dialog också är de som lär sig mest 

(Strandberg 2006:67).  Stina och Vera får endast delta i dialog tillsammans med läraren Maja 

enligt exemplet ovan, vilket kan tolkas som att deras chans till utveckling och lärande 

begränsas till skillnad från Axel som i det tidigare exemplet fick svara på Majas matematik 

fråga. Exemplet ovan kan tolkas som att Maja inte ger någon annan chansen eller till att bli 

delaktig i samtalet vilket skulle kunna ses som att hon exkluderar eleverna. Dysthe skriver att 

lärarens roll är att fördela ordet mellan eleverna samt att inkludera och exkludera eleverna in i 

samtal (Dysthe 2003:82). Vilket skulle kunna ses som ett förslag till hur Maja skulle kunna 

inkludera samtliga elever in i samtal.  

 

Exempel 3  

Under lektionen går Maja igenom trädet ek. Björn sitter vid bänken och leker med sina 

pennor, han säger något till sin bänkkompis bakom honom. Under genomgångarna verkar han 

knappt lyssna. Maja undrar om någon vet hur gammal en ek kan bli. Åtta stycken i klassen 

räcker upp handen. Sofie räcker upp handen, får ordet och säger 1000 år. Björn har ställt sig 

upp och står nu och pratar med sin bänkkompis bakom honom. Maja ber Björn att upprepa 

vad Sofie precis sa. Björn kollar lite frågande på Maja, fnissar lite generat och säger: ” Ehh  

10” . Maja ber Sofie upprepa sitt svar och säger att Björn ska lyssna nästa gång, istället för att 

hålla på med andra saker.  

Som jag tidigare nämnt skrev sociologen Erving Goffman om de olika nivåerna så kallad 

face-work. Goffman beskrev en av nivåerna som undvikande processen som innebär att man 

exkluderar sig själv för att man inte vill göra bort sig. Björns beteende skulle kunna tolkas 

som att han inte vill ha frågan av läraren Maja. Antingen för att han inte har lyssnat på frågan 

eller för att han helt enkelt inte vet svaret och därför inte vill svara på frågan. Lindberg menar 

att det är vanligt att läraren använder olika former av testfrågor för att se elevernas kunskap 

vilket man skulle kunna förstå det som att Maja försöker göra med Björn. Hon vill genom att 

upprepa frågan se om Björn lyssnat på vad hon och Sofie sagt. Lindberg menar att testfrågor 

är bra men att upprepningar ibland kan skapa förvirring hos eleverna vilket man enligt 

ovanstående exempel skulle kunna tolka är det som sker.   

Sammanfattningsvis vill jag återigen lyfta fram det Ytterhus beskriver om inkludering och 

exkludering. Ytterhus skriver att det för eleven är bättre att få tillsägelser och bli inkluderad 
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än att bli exkluderad och uteslutas helt i undervisningen. Vidare menar hon att det är bättre att 

få oväntad eller negativ reaktion från läraren än att inte få någon alls att bli exkluderad 

(Ytterhus 2003:38). Att bli exkluderad leder enligt Ytterhus till sämre självförtroende. I 

tidigare forskning skrev jag om Borgströms & Holms avhandling om ungdomarna som i 

högstadiet kände sig utanför och inte sedda, de kände att läraren la över ansvaret om 

delaktigheten på eleverna själva (Bergström & Holm 2005). Vera, Stina och Björn kan ses 

som exkluderade i undervisningen. De går alla tre i årskurs ett och en fråga man kan ställa sig 

är hur det i fortsättningen kommer att påverka deras självförtroende. Kommer de i framtiden 

att ta mer plats i klassrummet? Enligt ett flertal forskare i uppsatsen skulle man kunna tolka 

det som negativ utveckling både personligt och kunskapsmässigt. Inom det sociokulturella 

perspektivet är grundtanken att vi genom tänkandet och samtalet utvecklas vilket gör att vi 

måste delta i samtal för att vi och vårt kunskapsfält ska utvecklas framåt (Säljö 2000:37). 

 

Exempel 4 

På svenska lektionen har eleverna skrivit om vad de gjorde i helgen i sin berättarbok, Maja 

ber eleverna att rita en bild till det som de skrivit. Eleverna börjar måla och när de är färdiga 

ska de få komma fram till tavlan och läsa för de andra eleverna vad de skrivit samt visa sin 

bild. Det är lite småpratigt i klassen när Maja ber Jonas komma fram. Jonas lyser upp när han 

hör sitt namn, går med hoppande steg fram till Maja som står framme vid tavlan.  

Jonas läser ur sin berättarbok:” Ehh i går när jag cyklade så ramlade jag i…(Jonas) Maja 

avbryter Jonas för att säga till Björn som pratar med en pojke i klassen. Jonas fortsätter.. ”Jag 

ramlade i backen när jag cyklade igår” (Jonas). Maja ställer en fråga till Jonas och undrar om 

det gick bra när han ramlade. Jonas svarar att det gjorde lite ont. 

Det är sedan Björns tur att komma fram och läsa ur boken. Björn slår upp boken och ska 

precis börja läsa då Maja säger: ” Och vad har vi sagt om att måla med tuschpennor i skolan 

Björn?” Hon visar Björns bild för de övriga i klassen och Björn tittar med frågande blick på 

Maja och läser sedan upp det han skrivit. 

Maja kan ses som att hon är den som har makten genom att hon bestämmer vem som ska 

komma fram och läsa, det kan också ses som att hon ger Jonas den meningsfullhet som han 

behöver känna för att tycka det är roligt i skolan. Strandberg menar att det är lärarens roll att 

skapa meningsfullhet för eleverna i undervisningen (Strandberg 2007:39). Lindberg skriver i 



36 
 

likhet med Strandberg men menar också att lärarens uppföljningsfrågor är av betydelse 

eftersom de visar att läraren är intresserad av eleven, vilket man skulle kunna tolka det som 

Maja gör genom att hon undrar hur det gick när Jonas ramlade (Lindberg 2005:85).  

Löwing och Kilborn lyfter fram de olika språken som finns i klassrummet. Ett av de olika 

språken som lärare gärna använder sig av är det allmänt reglerande språket som innebär frågor 

som ordning i klassen (Löwing och Kilborn 2007:27). I exemplet ovan med Björn skulle 

kunna ses som ett exempel på när läraren använder sig av att tydliggöra för eleven men också 

för de övriga i klassen om de regler som finns i klassrummet. Uppgiften var att eleverna 

skulle läsa ur sin berättarbok vilket Björn inte får möjlighet att göra. Lindberg skriver att det 

är lärarens roll att avgöra längden på samtal samt att inkludera och exkludera elever in i 

samtalet (Lindberg 2005:82). Man skulle kunna se det som att Maja först inkluderar Björn 

genom att låta honom komma fram till tavlan med tron om att han ska få läsa, men sedan 

exkluderar honom genom att hon istället väljer att själv läsa ur hans bok. Strandberg lyfter 

fram det sociokulturella perspektivets centraladel nämligen känslan av att känna sig delaktig i 

undervisningen (Strandberg 2006:67). Vilket man skulle kunna tolka det som att Björn 

utesluts ifrån genom Majas agerande.  
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8. Slutdiskussion, vidare tankar och sammanfattning 

 

Syftet med den avslutande diskussionen är att besvara studiens tre frågeställningar samt 

diskutera frågor och funderingar som väckts under skrivandets gång. Eftersom 

frågeställningarna är snarlika så kommer de vid vissa tillfällen att gå in i varandra under den 

avslutande diskussionen, vilket jag ser som positivt i avsikt att lyfta fram studiens syfte som 

är att få en förståelse för barns egna upplevelser av sin delaktighet i klassrummet.  

 

Den första frågeställningen i studien var hur eleverna upplever sin egen delaktighet i 

klassrummet. Genom studiens resultat kan man tolka det som att eleverna upplever sin egen 

delaktighet i undervisningen som mindre en vad de själva egentligen önskar. Samtliga elever 

uttrycker att de skulle vilja samtala mer om de fick möjlighet. Stina säger till och med att det 

är tråkigt på lektionerna eftersom hon inte får vara så delaktig som hon egentligen skulle vilja. 

Fyra av de sex intervjuade ansåg att alla elever inte är lika delaktiga i klassrummet och 

anledningen tros vara att de inte räcker upp handen.  

 

Lindberg skriver att det endast finns 1/3 av talutrymmet kvar för eleverna i klasrummet efter 

att läraren har pratat (Lindberg 2005). Vilket skulle kunna vara en möjlig orsak till varför 

eleverna upplever att alla inte är lika delaktiga och att det faktiskt stämmer. Det finns helt 

enkelt inte tid för alla elever att vara delaktiga i undervisningen. Eleverna i studien upplever 

också att de elever som syns och hörs mest är mer delaktiga i klassrummet. Det framkommer 

att killarna är de som tar mest utrymme i klassrummet och att läraren Maja mestadels ger 

tillsägelser till pojkarna istället för att inbjuda flickorna till dialog. Här kan man ställa sig 

frågan om en lärare med 22 elever kan föra dialog med alla? Finns det tid och utrymme till 

det? Frågor jag gärna skulle forska vidare på i framtiden.  

 

Detta speglar baksidan av det dialogiska klassrummet som Strandberg lyfter fram (Strandberg 

2006). Detta är något som skolan borde kunna förebygga. Exempelvis genom att inte låta 

handuppräckning ha så stor betydelse för om eleverna är delaktiga eller inte. Som lärare bör 

man utgå ifrån att alla elever vill delta i lektionen. Det är svårt att se ett mönster på hur 

elevernas delaktighet kan påverka dem i ett längre perspektiv. Vi kan däremot relatera studien 

till Bergströms & Holmes avhandling där högstadieelever kände sig utanför i undervisningen. 
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Och man kan ställa sig frågan om detta skulle kunna vara ett mönster? Om de elever som är 

tysta och mestadels lyssnar nu kommer vara det i högstadiet också? Om detta resultat är 

vanligt förekommande i våra skolor kan man se det som en förlust för de elever som drabbas 

men också för vårt samhälle som får människor utan dialogkompetens.  

 

Arnér & Tellgren menar att alla elever är olika och har olika förutsättningar, att läraren har en 

avgörande roll för elevernas utveckling och lärande (Arnér & Tellgren 2006:32). Läraren 

borde utgå från detta i sitt arbete, dels för att uppnå läroplanens mål men också för att alla 

elever ska känna sig delaktiga och synliga i klassrummet.  

 

Den andra frågeställningen i studien var i vilka situationer eleverna upplever att de får samtala 

med läraren i klassrummet. Samtliga av eleverna har svarat att de känner sig delaktiga när de 

får svara på någon fråga som läraren Maja ställer till klassen. Jonas, Vera och Stina känner att 

de inte alltid är delaktiga i undervisningen trots att de egentligen skulle vilja. De nämner till 

och med ord som bortglömd och att inte bli sedd vilket kan tolkas som att de alla delvis blir 

exkluderade i undervisningen. Genom dessa känslor som eleverna uttrycker kan vi förstå 

vikten av att läraren fördelar ordet jämt mellan eleverna.  

 

Det framkommer att eleverna upplever sig som glada och duktiga när de får föra dialog med 

läraren Maja. Denna känsla har en positiv inverkan på eleverna och kan tänkas leda till ett 

större självförtroende och en vilja att samtala mer i klassrummet.                                                         

Stina uttrycker att det är hennes eget fel att hon inte är delaktig eftersom hon inte räcker upp 

handen. Här finns en liten risk för att Stinas självförtroende minskar eftersom hon lägger över 

ansvaret på sig själv. 

 

Säljö menar att elever inte kan undvika att lära sig, att alla lär sig eftersom de befinner sig i 

kontexten (Säljö 2000:28). Vad kan eleverna tänkas lära sig då? Wilhelmson & Döös skrev 

om komplexiteten i dialogkompetens och menade att man behöver behärska tala och lyssna 

(Wilhelmson & Döös 2005:17). Detta kan antas innebära att eleverna lär sig lyssna men inte 

att tala. Att dessa elever inte får utveckla sin dialogkompetens, som de kan tänkas behöva för 

att trivas i samhället som idag kräver att vi som individer kan samtala, diskutera och 

argumentera. 
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Axel upplever att han får prata mycket och därför ofta känner sig delaktig. Han menar att han 

känner sig delaktig eftersom han får prata. Här bör man ställa sig frågan vad Axel vill prata 

om? Är det om undervisningen eller privata samtal Axel menar? Det finns alltså en 

problematik i att undersöka barns egna upplevelser, vilket man bör vara medveten om som 

vuxen. Det är svårt att veta vad detta skulle kunna innebära eftersom vi inte vet vad Axel 

menar. Positivt är att Axel känner sig inkluderad i undervisningen vilket leder till känslan av 

att man syns och betyder något.  

 

Min tredje frågeställning var: Hur ser de olika situationerna i klassrummet ut när eleverna i 

årskurs ett samtalar med läraren. Den här frågeställningen var ur en objektiv synvinkel vilket 

innebar att jag observerade eleverna för att få svar på frågan.  

 

Genom observationerna kan vi se liknande mönster som de eleverna beskriver i intervjuerna. 

Det framkommer att de som syns och hörs mest får mer tillgång till dialog med läraren Maja 

än de som är tysta. Det framkommer också att handuppräckningsmetoden som eleverna 

upplevde som positiv inte alltid verkar fungera på ett likvärdigt sätt. Detta kan ses utifrån 

exemplet med Stina som räcker upp handen men ändå inte får ordet av Maja.  

Det skulle vara intressant att se vad som skulle hända om handuppräckningsprincipen inte 

fanns i klassrummen.  

 

Exemplet med Vera och Stina som upprepande gånger gör sig synligt är intressanta att lyfta 

fram. Vi kan genom observationerna se att Vera och Stina inte får tillgång till någon 

utvecklande dialog med läraren Maja. Läroplanen säger att alla elever ska lära sig ”lyssna, 

diskutera och argumentera (Lpo94:9). Vilket även ett flertal forskare i studien nämner som 

viktigt för elevers utveckling och lärande. Är det vanligt förekommande att samma elever i en 

klass blir exkluderade av sin lärare? Är det vanligt att en del barn bara för dialog tillsammans 

med läraren på samma vis som exemplet med Vera och Stina? Att en del elever endast får 

lyssna? Frågor som skulle vara intressant att forska vidare på i framtiden. 

 

Observationerna visar också exempel på hur Björn får upprepa svaret på en fråga som läraren 

Maja ställt, vilket Lindberg menar kan skapa förvirring hos eleverna (Lindberg 2005). Detta 

skulle man också kunna se som att Björn lär sig någonting. Att genom upprepning så speglas 

svaret vilket leder till en dialog mellan han och Maja. Att Maja försöker fånga upp Björn och 

få honom inkluderad i lektionen. 
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8.1 Sammanfattning 

I denna studie har fokus varit på samtal mellan lärare och elev. Jag var tvungen att begränsa 

mig efter uppsatsens storlek men också för att jag fann det intressant att se hur eleverna 

upplever situationen med just läraren. Läraren är en av den som bär på kunskapen och därför 

en av de viktigaste personerna i elevernas utveckling och lärande i skolan. Studiens syfte var 

att få en ökad förståelse om elevers upplevelser av sin egen delaktighet i klassrummet. Valet 

av intervjuer och observationer troddes eventuellt kunna visa på likheter eller skillnader av 

elevernas upplevelser.  

 

Resultatet visar att eleverna upplever sig delaktiga när de får föra dialog tillsammans med 

läraren. Det visar hur viktig dialogen är för att eleverna ska känna sig delaktiga och det visar 

att deras självförtroende ökar om de får vara inkluderade i undervisningen.  

Resultatet visar även på komplexiteten med delaktighet i undervisningen. Att det är svårt för 

läraren att hinna med att föra dialog med alla elever enskilt eftersom läraren är själv med upp 

emot 25 elever. Studien visar även på att en del elever får mer tillgång till att lyssna än till att 

tala med läraren.  

 

Slutligen vill jag lyfta fram att resultatet delvis är utifrån elevernas egna upplevelser och 

därför ingen objektiv sanning. Men utifrån studiens resultat går det att urskilja ett litet mönster 

utifrån intervjuer och observationer.  Man kan tro att elevernas upplevelser om att inte känna 

sig tillräckligt delaktiga i undervisningen stämmer överens med realiteten. Det är svårt att se 

om det finns något mönster mellan de elever som inte upplever sig delta i undervisningen idag 

inte heller kommer göra det i framtiden. Men det skulle vara intressant att forska vidare om 

detta och se om och hur elevers delaktighet påverkar eleverna i ett längre perspektiv.  
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10. Bilagor 

Informationsbrev 

Hej, 

Jag heter Camilla Pettersson och läser just nu min sista termin till lärare på Södertörns 

högskola med interkulturell inriktning. Denna termin kommer jag att skriva min c-uppsats 

som kommer att behandla ämnet barns delaktighet i klassrummet. Syftet med uppsatsen är att 

få elevernas perspektiv på sin egen delaktighet gentemot läraren.  

Min förhoppning är att under en veckas tid kunna vara med Maja i klassen och observera 

henne tillsammans med eleverna. Jag hoppas också kunna intervjua några elever i klassen. I 

uppsatsen kommer alla medverkandes namn att vara anonyma. Materialet som samlats in 

kommer enbart att användas till detta arbete och enbart behandlas av mig. Inte heller skolans 

namn kommer att nämnas i uppsatsen då detta varken för mig eller för någon annan är av 

intresse. Förhoppningen med uppsatsen är att den skall kunna lyfta fram elevernas syn på sin 

egen delaktighet vilket jag tror är oerhört viktigt för oss som arbetar i skolan. Därför skulle 

jag behöva er underskrift där ni bekräftar att jag får intervjua ert barn.  

Med vänliga hälsningar 

Camilla Pettersson  Södertörnshögskola 
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Intervjuguide 

 Hur känns det att ha börjat skolan? 

 Vad tycker du är roligast i skolan? 

 Hur brukar en lektion se ut? Beskriv morgonen alt matte lektionerna? Vad vill jag 

ha fokus på? Vad gör ni? 

 Vet du vad delaktighet betyder?(Diskutera begreppet med eleven) 

 Tycker du att du att du får tillräckligt med utrymme i klassen? (Diskutera 

begreppet utrymme med eleven) 

 Upplever du att alla pratar lika mycket under en lektion?                                                  

 Finns det de som pratar mer än andra? 

 Vad brukar läraren fråga under lektionen?                                                                                                               

 Brukar alla få svara på frågor? 

 Känner du att du får säga det du vill under lektionen?                                                                                                            

Om du inte får det vad skulle du göra då? 

 Är det ni elever eller lärare som pratar mest? 

 Är det vikigt tycker du att alla får prata under lektionen? Varför? 

 Är det vikigt tycker du att läraren lyssnar? Varför? 

 Vad tycker du en lärare ska göra om det aldrig är någon som pratar i klassen? 

 Vad skulle du vilja att läraren gjorde? Förslag? 

 Vad ska du göra på rasten? 
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