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Abstract 

Title: In time and space – a multimodal design theory perspective on teaching social studies 

in primary school 

Author: Sophia Bäck, spring term of 2016 

Supervisor: David Östlund 

 

Time and space is not regulated in the Swedish curriculum. In regard to that freedom, the aim 

of this study is to examine the choices teacher make when teaching social studies in primary 

school. The study proceed from the following questions: 

- Which are the didactic tools, in special regard to how the tables are organized, how 

the time is used and other material resources? 

- Which impact will the didactic tools have on the social relations in the classroom? 

- Which effect does the two questions above have on the constitution of social studies 

as a school subject? 

 

The study is based on a qualitative method including both observations and interviews. The 

theoretical frame is the one of multimodal design. The results show that teachers’ choices are 

both conscious and unconscious. Their choices also impact on the social relations in the class 

and the pupils possibilities to participate. The pupils do not have as much freedom in time 

and space to express themselves as the teachers do. A fact teachers doesn’t seem to reflect. In 

what way teachers’ choices have an impact on the constitution of social studies is harder to 

show. 

  

Keywords: teaching, didactic design, social studies, primary school, multimodality, design 

theory 

Nyckelord: undervisning, didaktisk design, samhällskunskap, årskurs 1-3, multimodalitet, 

designteori  
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Inledning 
Denna uppsats riktar sitt kunskapsintresse mot samhällskunskapsämnet i grundskolans lägre 

åldrar. Ämnesvalet är resultatet av en slump eller snarare nyfikenhet på vad 

samhällsvetenskap som skolämne faktiskt kan vara. De egna ämnesdidaktiska erfarenheterna, 

både från teorin och praktiken var få. Vid en första sökning på högskolans databas visar sig 

ämnet (i de lägre åldrarna) heller inte generera någon omfattande didaktisk forskning.  

 

Vidare fanns ett intresse för hur man gör i praktiken. Som lärarstudent blir man genom den 

verksamhetsförlagda utbildningen (läs praktiken) snabbt varse om att teori skiljer sig från 

praktik. Det var en sak att sitta på sin kammare med kursplanen i hand och utforma en 

hygglig lektionsplanering men det blev en helt annan sak när denna planering mötte 20-30 8-

åringar i ett klassrum. Hur skulle planeringen gestaltas, hur skulle jag stå, hur skulle de sitta, 

varför satt tavlan så högt upp och vad fick ta tid?  

 

Det visar sig att det inte finns något som uttryckligen reglerar tid och rum i de nationella 

styrdokumenten. Det vill säga att det inte finns några regler för huruvida borden ska vara 

placerade i rader eller grupper, om dörren ska vara stängd eller öppen, om eleverna ska ha 

egna pennor eller gemensamma, om de ska räcka upp handen eller om de får sitta på golvet. 

Helt klart måste det finnas normer, men det finns inga regler. Hursomhelst borde alla valen 

ovan bidra till hur den pedagogiska verksamheten utvecklas. Formen inverkar på innehållet. 

Kan man anta det? Formen blir då också ett villkor för elevernas lärande.  

 

För Rostvall och Selander (2008), som är en av uppsatsens teoretiska referenspunkter, är 

kommunikation villkoret för lärande, eller meningsskapande som de oftare väljer att kalla det. 

Kommunikation utgörs av olika teckensystem. Tecknen existerar helt enkelt parallellt, vilket 

gör kommunikationen multimodal.  Med tecken skapar människan mening. Tecken är således 

en meningsskapande resurs. Ett klassrums utformning, en lärares tonfall eller typsnittet på en 

stencil bär på budskap. De får betydelse för vilken mening eleverna skapar, med andra ord för 

vad eleverna lär.  

 

Klassrummet utgör både en del av och en ram för undervisningen. Den givna egenskapen 

som skolundervisningens utgångspunkt är kanske anledningen till att vi tar klassrummet 

alldeles för självklart. Det frågar sig bland andra Anna Törnqvist (2005), arkitekt som jobbat 
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med planering av skolhus i många år. Trots att betongväggar inte kan rivas hur som helst kan 

både lärare och elever påverka rummet genom det som de väljer att sätta upp på väggarna 

eller sättet att placera borden. Uppsatsen intresserar sig för hur lärarna utnyttjar det 

friutrymme som finns då det kommer till att iscensätta sin undervisning utifrån tid och rum. 

Vilka är deras didaktiska val?                         

 

“I nuläget [vet] vi väldigt lite om vad som händer i undervisningen när något av de 

samhällsorienterande ämnena står på schemat” konstaterar Johnsson Harrie (2011, s. 24) i en 

rapport baserad på en inventering av forskning inom De samhällsvetenskapliga ämnenas 

didaktik. Vad gäller samhällskunskapsämnet i det lägre åldrarna har Johnsson Harrie (2011, 

s.22) inte lyckats hitta någon ämnesdidaktisk forskning överhuvudtaget. Avsikten med denna 

studie är att ta reda på hur några utvalda lektioner i samhällskunskap tar form och därmed 

bidra till att fylla en kunskapslucka.          

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Samhällskunskap som skolämne 

De samhällsorienterande ämnena har ingen inbördes gräns i årskurs 1-3. Kursplanens centrala 

innehåll är gemensamt för geografi, historia, religion och samhällskunskap. Innehållet utgörs 

av fyra huvudrubriker: Att leva tillsammans; Att leva i närområdet; Att leva i världen; Att 

undersöka verkligheten (Skolverket 2011a, s.200-201).  

 

Kommentarmaterialet för kursplanen i samhällskunskap sammanfattar det första avsnittet 

med att det riktar sitt fokus på elevernas egna tankar och deras nära relationer, det andra 

syftar till att ge eleverna en känsla av att skolans innehåll också är relevant för deras egna 

livsvärldar, det tredje ska ge eleverna en chans att placera den egna världen i förhållande till 

omvärlden och slutligen ska det fjärde avsnittet introducera samhällsvetenskapliga arbetssätt 

och begrepp (Skolverket 2011b, s.11-22). Vidare poängteras att innehållet är obligatoriskt 

men att det därutöver inte finns någon gräns för vad läraren och eleverna får ta sig för. 

Läraren är också fria att kombinera moment som det passar eleverna, tiden (varaktighet och 

aktualitet) och skolan bäst. Kommentarmaterialets inledning kan man tolka som ett försök att 

ringa in ämnets kärna:  

 

“Redan i kursplanens inledande mening lyfts en för ämnet viktig utgångspunkt 

fram – det faktum att människor har alltid varit beroende av att samarbeta när 
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de skapar och utvecklar samhällen. På så sätt betonas en dynamisk syn på̊ 

samhället som något som skapas och förändras i ett ständigt samspel mellan 

aktiva och deltagande människor.” (Skolverket 2011b, s.6) 

 

Utifrån denna sammanfattande redogörelse av kursplan och kommentarmaterial växer bilden 

av samhällskunskap fram som ett skolämne som utgörs av människan själv och hennes 

omgivning (både den nära och mer perifera), ett ämne som präglas av särskilda arbetssätt och 

ett ämne som är resultatet av samspel och utveckling. 

 

1.2.2 Tid och rum - en miljöaspekt för lärande 

Inom miljöpsykologin delas miljön in i tre kategorier: social miljö, kulturell miljö och fysisk 

miljö. Dessa tre går inte att skiljas åt. Omgivningen (eller miljön) påverkar människan och 

människan påverkar sin omgivning i ett ständigt växelspel. Människa och miljö samspelar på 

flera plan. (Björklid och Fischbein 2012) 

 

Lärande och fysisk miljö - en kunskapsöversikt 

Med utgångspunkt i miljöpsykologin har Björklid (2005) sammanställt En kunskapsöversikt 

om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola. Björklid har samlat den 

nordiska forskningen i frågan sedan 70-talet. Slutsatsen är att den fysiska miljön både skapar 

förutsättningar och hinder för lärande och lek (ibid, s.169). Björklid menar att skolan inte 

bara är en arbetsmiljö (och som sådan ska ha fungerande ventilation och godkända 

bullervärden) den ska också vara en utvecklingsmiljö. Skollokalernas utformning har 

betydelse för hur den pedagogiska verksamheten kommer att bedrivas. Det kan därför bli 

problematiskt när många av dagens skolbyggnader är anpassade efter en äldre pedagogik. 

Samtidigt konstatera hon att forskningen om betydelsen av den fysiska miljön är eftersatt. 

(ibid, s.172-173) Elevernas möjligheter att delta i utformandet och nyttjandet av miljön har 

ett stort värde både för elevens identitetsskapande och det demokratiska arbetet på skolan och 

bör därför utnyttjas i större utsträckning (ibid, s.180-181).  

 

Lärandemiljön i styrdokumenten 

Miljön som en förutsättning för skolans uppdrag lyfts fram i Förskolans och skolans 

värdegrund – förhållningssätt, verktyg och metoder, ett stödmaterial utgivet av skolverket 

(2013). Redan i kapitel 1, Demokrati och mänskliga rättigheter som uppdrag tas 

miljöaspekten upp: “En trygg och stimulerande lärandemiljö är en av de viktigaste 
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förutsättningarna för att barn och elever ska kunna utveckla kunskaper och värden.” Vidare 

fortsätter det: “Enligt skollagen ska utbildningen utformas på̊ ett sådant sätt att alla elever 

tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero” (Skolverket 2013, s.6). 

Miljön som bidragande till den pedagogiska utvecklingen förtydligas ytterligare: 

“Förskolan och skolan ska vara en miljö för lärande och utveckling och hur miljön är 

utformad har betydelse för vilken utveckling som är möjlig” (ibid, s.13).  

 

I anslutning till det första kapitlet hör också en “checklista för att arbeta med rumsliga 

förändringar “ som tagits fram av (Strandberg 2006, s.23-25). Checklistan stämmer av vad 

eleverna har “tillgång till.” Som lärare bör man fråga sig om eleverna har tillgång till 

interaktion och möjligheter att samspela (elev- elev och lärare-elev) men också vilka verktyg 

och föremål som finns tillgängliga samt vilka typer av aktiviteter som är möjliga respektive 

omöjliga i rummet. Man bör även se över om det finns tillgång till utvecklingshopp med 

andra ord en förväntan om utveckling och slutligen om det går att förändra rummet i någon 

av de övriga punkterna - finns det tillgång till kreativitet? 

 

Fram växer bilden av miljön som en faktor för dels den pedagogiska verksamheten och dels 

elevernas interaktion och identitetsskapande, deras trygghet och arbetsro men också som ett 

villkor för utveckling och demokrati. 

 

1.2.3 Design som teori 

Designbegreppet kopplas historiskt ihop med produktutveckling och avser i den meningen 

både form (estetik) och funktion. I sammanhanget av en didaktisk teori är betydelsen lite 

annorlunda. Begreppet bottnar i en vilja att förnya metaforerna för lärande och på så vis 

utveckla pedagogik och didaktik. Designteorin har vuxit fram de senaste decennierna. Med 

utgångspunkt i de sociala, i motsats till de biologiska, förutsättningarna för lärande riktar den 

sitt fokus på hur lärare formar (designar för) en god lärmiljö men också på hur eleverna i sin 

tur formar (designar i) sitt eget lärande. Med det följer en uppfattning om att formen också 

kommer att påverka innehållet. Form och innehåll går inte att skiljas åt. (Rostvall och 

Selander 2010, s.13-27) Design för lärande är uppsatsens teoretiska utgångspunkt och 

kommer att beskrivas närmare i just teoridelen. 

 

Lärarens gestaltning av läroplanens innehåll präglas av aktiva val. Det finns inte ett reglerat 

sätt att göra saker och ting på. Det finns inte ett reglerat sätt att möblera klassrummet, inte ett 
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sätt att röra sig, ett sätt att skriva osv. Huruvida pengars användning ska gestaltas genom en 

diskussion, en spelfilm eller ett arbetsblad är exempel på didaktiska val. Möjligheterna är 

som sagt oändliga. Därför kommer det heller inte se likadant ut i alla klassrum med SO på 

schemat trots att de har ett gemensamt reglerat innehåll att förhålla sig till. (Kress och 

Sidiropoulou 2008, s.108; Tholin 2008)  

 

Genom inledningen och bakgrunden har ambitionen varit att tydliggöra ett mönster som visar 

att kunskapsinnehållet förhåller sig till undervisningsformen och att formen förhåller sig till 

tid och rum men också att tid och rum förhåller sig till miljön och att miljön förhåller sig till 

människans utveckling och lärande.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen intresserar sig för hur lärarna utnyttjar det friutrymme som finns då det kommer 

till att iscensätta sin undervisning i tid och rum. Syftet är att undersöka och analysera de 

didaktiska val som fem utvalda lärare gör när de designar sin undervisning i 

samhällskunskap. Vidare är syftet att ställa de fyra lärarna som utgör ett och samma arbetslag 

på en kommunal skola i relation till dels varandra och dels den femte läraren som arbetar på 

en skola med en uttalad montessoripedagogik.  

 

Följande frågeställningar ska uppfylla syftet: 

 Vilka är de didaktiska resurserna, med särskild hänsyn till möblernas placering, 

sekvensering av tid, och andra materiella resurser? 

 Hur påverkar dessa resurser de sociala relationerna i klassrummet? 

 Vilka konsekvenser får samspelet mellan de båda första frågorna för elevernas bild av 

samhällskunskapsämnet? 

 

Avgränsning 

I bakgrunden beskrivs designteorin som något som handlar om hur läraren formar en god 

lärmiljö och hur eleven i sin tur formar sin förståelse. Denna uppsats fokuserar läraren och 

hens design för lärande. Hur den enskilde eleven lär (designar i lärande) är inte något som 

kommer att besvaras i denna uppsats.  
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2 Tidigare forskning  
I detta stycke kommer jag att redogöra för den tidigare forskning som berör mitt ämnesval - 

lärarens design av samhällskunskapsundervisningen i tid och rum. Som tidigare nämnt finns 

det ingen forskning på specifikt samhällskunskap i de lägre åldrarna. Forskning på 

samhällsämnet i de övriga åldrarna med angelägenhet för mitt syfte har heller inte funnits. 

Därför kommer den tidigare forskningen utgöras av sådant som berör lärmiljön, designteori 

och multimodalitet.  

 

Artikeln Didaktik som multimodal design av Jewitt (2008) är en utgångspunkt för det jag 

försöker göra i denna uppsats. Jewitt undersöker hur lärare genom sina multimodala val 

(alltifrån kläder och gester till läromedel och konsten på väggarna) konstruerar kunskap om 

och förståelse för sitt undervisningsämne. Skillnaden mot min uppsats är att Jewitt 

undersöker undervisningen i engelska i England och att hon studerar äldre barn. Jewitts 

bidrag till uppsatsen kommer främst att synas i teoridelen och där i form av den analysmodell 

för didaktisk design hon också använder sig av.  

 

I artikeln Changing English? The Impact of Technology and Policy on a School Subject in the 

21st Century tar Jewitt m.fl. (2009) ett designteoretiskt perspektiv på två fallstudier gjorda 

med 5 års mellanrum och undersöker de pedagogiska möjligheterna som ny teknik för med 

sig. Ny teknik påverkar de sociala relationerna i klassrummet och det sätt på vilket lärare och 

elever och interagerar med varandra och med innehållet. Till exempel tillbringar lärare inte 

längre lika mycket tid med ryggen mot eleverna och ansiktet mot tavlan som tidigare. (ibid, 

s.13-14) Författarna visar att tempot höjs när läraren använder smartboard och 

undervisningen blir effektivare. Ny teknik får även konsekvenser för hur ämnet som sådant 

konstrueras. Genom att använda teknik som eleverna använder på fritiden eller genom att föra 

in bilder och filmer i undervisningen utökas förståelsen för ämnet som något som även 

existerar utanför klassrummet. (ibid, s.18)     

 

Elm Fristorp (2012 s.286) konstaterar att digitala lärresurser ger barn ytterligare ett 

handlingsutrymme som inte utnyttjas i de sammanhang hennes avhandling Design för 

lärande -barns meningsskapande i naturvetenskap undersöker. Avhandlingens syftet är att 

undersöka och analysera hur naturkunskapsämnet kommuniceras och iscensätts samt hur 

eleverna lär och skapar mening. Metoden utgörs av filmade observationer av fyra olika 

barngrupper i förskolan och årskurs 1. Intresset för min uppsats är det som rör den 
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institutionella inramningen och lärmiljöernas design samt vilka konsekvenser det kan få för 

elevernas villkor att delta. Elm Fristorp ser arbetssätt och handlingsmönster präglade av en 

historisk tradition och de rutiner som utvecklas i skolan. Det finns en oreflekterad diskurs om 

“hur man gör i NO” i just de undersökta grupperna. Lärmiljöerna skapar också villkor för 

delaktighet och upprättar maktrelationer. Det finns en demokratisk aspekt av att kunna delta 

och påverka som helt enkelt inte blir tillgodosedd. (ibid, s.276-278)                   

 

I doktorsavhandlingen Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande undersöker 

barnpsykologen Nordin-Hultman (2004) de materiella resurserna i förskolan och skolan för 

de lägre åldrarna samt organisationen av tid och rum som villkor för barns identitetsskapande 

och meningsskapande. Författaren (ibid, s.89) menar att alla pedagogiska verksamheter på 

olika sätt regleras i tid och rum, även om de inte uttryckligen gör det i styrdokumenten. 

Schemat är ett sådant exempel. Det bestämmer både var barnen ska vara och inte vara och 

vad de förväntas göra och inte göra. Detta har en starkt disciplinerande effekt hävdar 

författaren och refererar till Foucault. (ibid, s.94) Även rummets vertikala dimension kan ses 

som en maktfaktor. Att placera material högt upp skapar social åtskillnad och kan verka 

polariserande. (ibid, s.100)                                 

 

Klassrummets scenografi av Jedeskog (2007) bygger på en kvalitativ undersökning av ett 40-

tal observerade klassrum samt ett tio-tal intervjuade lärare. Syftet är att kartlägga 

möbleringens villkor. Klassrummet möbleras utifrån tre aspekter: disciplin, socialt beteende 

och lärande. Observationerna visar att möbleringen sällan är anpassad efter aktiviteten. 

Eleverna sitter exempelvis i grupp men arbetar självständigt. Bord placerade i rader eller 

grupper är den vanligaste möbleringen. (ibid, s.120) Generellt kan dispositionen ge ett statiskt 

intryck men blir desto intressantare i samspel med lärare och elever (ibid, s.109). Liksom 

Nordin-Hultman (2004) pekar Jedeskog på att klassrumsinredning påverka elevernas 

identitetsskapande. Den är också ett medel för att upprätthålla makt och disciplin menar 

författaren och refererar liksom Nordin-Hultman (ibid) till Foucault. (Jedeskog 2007, s.111) 

Jedeskog drar slutsatsen att det inte går att dra någon slutsats om huruvida lärarna skapar 

miljöer för optimalt lärande eller för att upprätta disciplin (ibid, s.117).  

             

Artikeln ‘Go Be a Writer’: Intra-activity with materials, time and space in literacy learning 

är en del av ett forskningsprojekt av Kuby m.fl. (2015). Artikeln bygger på observationer och 

intervjuer och undersöker hur eleverna i literacy-undervisningen i de lägre åldrarna 
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interagerar med materiella artefakter i tid och rum. En av slutsatsen är att eleverna behöver 

tid och rum för att utveckla sina skrividéer. Framförallt är det något som oftast sker utan 

papper och penna, till exempel genom elevernas rollspel eller utforskande av material. (ibid, 

s.409) Genom att erbjuda eleverna tid och rum och material för aktiviteter i 3D format (tills 

skillnad från 2D som brukligt med papper och penna) växte elevernas identitet som skribenter 

samtidigt som de breddade sin kommunikativa förmåga. En förutsättning för det var dels att 

läraren delade med sig av makten över tid, rum och material dels att hen litade på eleverna 

(ibid, s.415).    

 

Det som “verkar” ha mest betydelse för elevernas möjligheter att lära är inte läromiljöns 

möblering eller valet av läromedel utan vad läraren faktiskt utrycker i handling. Den 

försiktiga slutsatsen gör iallafall Tegström (2014, s.84) i sin avhandling som Klassrummet 

som lärandemiljö och dess villkor för elevers lärande. Avhandling som bygger på en 

fallstudie av två klasser i årskurs 4 med syftet att undersöka interaktionen mellan 

klassrummets möblering och läromedel, elevernas handlingar och lärarens agerande som 

villkor för elevernas lärande. Den teoretiska ramen utgörs av ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande. Författaren stödjer sig på paralleller till Vygotskijs idé om mästaren och lärlingen.  

                 

3. Teori 

Hittills har uppsatsen på olika sätt nosat på designteorin. I detta avsnitt kommer jag 

ytterligare att redogöra för de perspektiv av designteori som har betydelse för uppsatsens 

syfte. Syfte är att undersöka hur lärare formar med andra ord designar sin undervisning i tid 

och rum. Huvudsakligen bygger teoridelen på antologin Design för lärande sammanställd av 

Selander och Rostvall (2008). Således utgör den grunden för min förståelse av multimodal 

designteori samt grunden för denna uppsats. 

 

3.1 Multimodal designteori  

3.1.1 Synen på kunskap  

Grunden för det designteoretiska perspektivet är en syn på kunskap som handling och 

kommunikation. Kunskap kommuniceras med olika tecken, så kallade semiotiska resurser. 

Dessa resurser nyttjas parallellt: talet förstärks med tonfall och gester, en skriven text 

förstärks med sin disposition och sitt typsnitt, till exempel. Kommunikationen är därmed 

multimodal. (Rostvall och Selander 2008, s.13)  
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Form och innehåll  

All kommunikation har en form och ett innehåll. Innehåll och form kan inte skiljas åt. Valet 

av de kommunikativa resurser får konsekvenser för hur kunskapen presenteras. Olika 

representationsformer ger helt enkelt olika meningar. Återigen så påverkar formen innehållet 

men också elevernas möjligheter att skapa mening. (ibid, s.18-19) 

 

Den fysiska inramningen 

Arkitektur och andra materiella förutsättningar påverkar sättet att tänka om undervisning och 

uttrycker föreställningar om vad ett ämne är och föreställningar om vad eleverna ska göra där 

(Rostvall och Selander 2008, s.14). Till exempel kan uppmaningen att eleverna ska arbeta 

individuellt motsägas av att de sitter samlade. Skolans inramning eller ett klassrums 

iscensättning får betydelse för den mening eleverna skapar. Således är inramningen en 

förutsättning för meningsskapande och hur ett kunskapsämne kommuniceras (Selander 2008, 

s.37).  

 

3.1.2 Synen på lärande  

Enligt Selander (2008) kan man se lärande en process som handlar om att skapa mening 

utifrån tillgängliga resurser. Med andra ord är meningsskapande lärande. För att förstå 

elevernas lärande måste man undersöka hur de visar sin förståelse.  Hur de visar sin förståelse 

är beroende av vilken tillgång, vilka kommunikativa resurser, de har för att gestalta sin 

förståelse. De givna resurserna är en förutsättning för engagemang och gestaltning av 

förståelse. Dessa resurser är en förutsättning för elevernas meningsskapande och betraktas 

som så kallade meningserbjudanden. Det läraren eller lärsituationen erbjuder har en så kallad 

meningspotential (ibid, s.34-38). Hur eleven sedan förvaltar meningserbjudandet är en annan 

sak. Uppsatsen tittar inte på hur eleverna visar sin förståelse (skapar mening) men ser till 

vilken tillgång de har.  

 

3.1.4 Didaktisk design - en analysmodell 

Design för lärande riktar blicken mot “de innehållsliga frågorna om hur, på vilket sätt och 

med hjälp av vilka medel som innehållet ges en form” (Rostvall och Selander 2008, s.16). 

Didaktisk design är ett designteoretiskt begrepp som utgörs av en analysprincip. Denna 

princip beskrivs som ett redskap att analysera aspekter av lärande som inte normeras i 

styrdokument men också sådant lärare mer eller mindre medvetet eller omedvetet planerar sin 

undervisning utifrån (Kress och Sidoropoulou 2008, s.117). Tre aspekter fokuseras och 
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kommer ytterligare att beskrivas enligt Jewitt (2008, s.243-245). Aspekterna är: didaktiska 

resurser, sociala relationer, sekvensering och tid som tempo.  

 

Till de didaktiska resurserna hör sådant som möblernas placering, lärarens klädsel och tonfall 

men också olika medier och andra tekniker. De didaktiska resurserna utgörs med andra ord av 

kommunikativa resurserna. De kommunikativa resurserna får i sin tur konsekvenser för hur 

de sociala relationerna gestaltas i klassrummet. De sociala relationerna avser utrymmet för 

interaktion och deltagande. De kan röra relationen mellan eleven och de materiella resurserna 

men också interaktionen eleverna emellan eller mellan eleverna och läraren. Sekvensering 

och tid som tempo handlar om hur olika arbetsmoment förhåller sig inom en och samma 

lektion och vilket utrymme de får i tid. Det kan även säga något om effektivitet. 

 

De tre aspekter ovan samspelar med varandra och får slutligen konsekvenser för hur eleverna 

skapar mening, det vill säga lär, och för hur ämnet konstrueras. Hur ett ämne konstitueras 

beror därmed på lärarens design av kommunikationen (Jewitt, s.243).  

 

3.4 Reflektion över teoretisk ram 

En reflektion till Jewitts (2008, s.243) påstående att ett ämnes konstitution beror på lärarens 

design av kommunikationen, är den att det också innebär att lärarens design handlar om hur 

läraren uppfattar ämnet, hur läraren själv konstruerar det. Denna uppfattning finns hos 

Carlgren och Marton (2000). Därmed sagt kommer jag inte närmare undersöka detta 

samband.  

 

Under arbetets gång har jag även sökt mig utanför det designteoretiska perspektivet. Flera 

begrepp går igen inom andra teorier och med något andra begrepp. Designteori utger sig för 

att vilja skapa nya metaforer för lärande och ifrågasätter institutionaliserade skolnormer 

(Rostvall och Selander 2008, s.15). Designteori kan ge intryck av att plocka russinen ur 

kakan. Det är såklart praktiskt för mig utifrån uppsatsens ram. Vidare har jag valt att inte 

utveckla de lärandeteorier som det designteoretiska perspektivet säger sig vara ett raster av 

(Selander 2008, s.34). Kommande analys bör således läsas utifrån ett designteoretiskt 

perspektiv som jag har förstått och beskrivit det i föregående avsnitt.              
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4. Metod och Empiriskt material 

I detta stycke kommer läsaren få ta del av det empiriska materialet med hänsyn till hur det 

valts ut, samlats in och bearbetats.  

4.1 Karaktär och urval 

Uppsatsen är kvalitativ och kan närmast beskrivas som en minietnografi (Lalander 2015, 

s.113). Det empiriska materialet bygger både på observationer och intervjuer och även om 

observationerna är fem till antalet har intentionen varit att “närma sig den andres perspektiv 

på tillvaron” (Lalander 2015, s.93). Ambitionen är att studera hur läraren designar sin 

verksamhet i tid och rum och vilka konsekvenser det får för de sociala relationerna och 

elevernas bild av samhällskunskapsämnet. 

 

Observationerna studerar fem lärare: fyra stycken i årskurs 2 som alla ingår i ett och samma 

lärarlag på en och samma skola, Bulltorpsskolan kallar vi den, och en lärare i en 

åldersintegrerad årskurs 1-3 på en montessoriskola, Romaskolan, kallar vi den. 

Bulltorpsskolan kontaktades i egenskap av min vfu-plats. Kontakten med Romaskolan 

gjordes genom en gemensam bekant. Jag ringde helt sonika upp en lärare på vardera skola 

och bad om att få träffas och prata om ett eventuellt utbyte. Det visade sig att jag var 

välkommen - det empiriska materialet var säkrat! 

 

Anledningen av valet av en och samma skola och arbetslag är att jag vill undersöka hur 

lektionerna förhåller sig till varandra givet en gemensam planering och likartade lokaler. I 

Romaskolans verksamhetsbeskrivning omtalas lärmiljön som utmärkande. Den ska därför 

tjäna som eventuell kontrast till den Bulltorplärarna och ge möjligheter till jämförelse. Inom 

ramen för denna uppsats kommer jag inte att närmare fördjupa mig i montessoripedagogiken.  

 

Givetvis finns det både fördelar och nackdelar med mitt förhållande till skolorna. 

Bulltorpsskolan är som sagt min vfu-skola. Jag var bekant med lärarna och byggnaden sedan 

tidigare och ett samarbete kändes naturligt. Jag har även haft möjlighet att komma och besöka 

klassrummen under raster och diskutera upplägg med lärarna i personalrummet. Dessutom 

har det varit naturligt för eleverna att ha mig i närheten. De är vana att jag smyger runt. 

Nackdelen är att jag skulle bli för hemtam och kanske förblindas. Deras nuvarande klassrum 

hade jag dock aldrig besökt. Romaskolan var helt obekant för mig liksom 

montessoripedagogiken. Mottagandet där skiljde sig åt vilket resultat- och analysdelen 

kommer visa. Skolorna kommer att beskrivas mer utförligt i resultat- och analysdelen. 
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4.2 Etiska utgångspunkter 

Studien utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Observationer och intervjuer är genomförda med hänsyn till 

de fyra huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Detta återspeglar sig i brevet till informanterna (se bilaga 3) och påpekades 

återigen i samband med intervjun. Det återspeglar sig även i mitt val att anonymisera 

skolorna och lärarna ge dem fiktiva namn. 

 

4.3 Metod för insamling av material 

4.3.1 Observationer 

Människan kan varken se eller minnas allt som utspelar sig i en given situation. Den som 

observerar är präglad av sin förförståelse vilket kommer att påverka vad man uppfattar och 

ser. (Denscombe 2009, s.271-272) Med ett observationsschema har jag haft möjlighet att 

rikta mitt fokus (Lalander 2015, s.108). Observationsfokuset baseras på analysmodellen i 

teoridelen. Observationsschemat finns som bilaga 1. Nackdelarna med en systematisk 

observation är enligt Denscombe (2009, s.280) bland annat att observationen beskriver det 

som händer men inte självklart varför det inträffar. Därför kommer observationerna 

kompletteras med intervjuer. Konsekvenserna av beteendet kan tolkas genom litteraturen och 

lärarens utsaga. Jag besöker klassrummet och både fotar och skissar av bordens placering 

innan själva observationen. 

 

Lärarna har delgivits studien och dess intentioner, vilket gör observationerna öppna. 

Samtidigt har de varit systematiska så till vida att jag velat studera händelser, beteenden, 

interiörer och till viss del deras frekvens. Jag har även utgått från ett förutbestämt 

observationsschema. Schemat har varit detsamma för alla observationer oavsett klassrum och 

lärare. Vidare har mitt deltagande i den observerade miljön varit passivt (Lalander 2015, s.99-

100). Jag har på bästa sätt försökt behålla den naturliga miljön genom både klädval och 

placering i rummet (Denscombe 2009, s.) Jag har placerat mig i bakgrunden vid alla tillfällen, 

något som kan påverka vad jag haft möjlighet att se. Jag har omöjligt kunna överblicka allt 

som skett.  
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4.3.2 Intervjuer                         

Genom att komplettera observationerna med intervjuer är ambitionen att se saker ur 

ytterligare ett perspektiv (Denscombe 2009, s.188). Då observationen kan uppfatta beteenden 

och händelser ger intervjun möjlighet att utveckla tankar och känslor. Intervjun kan också 

bidra med resultat som motsäger observationerna (ibid, s.190). Vidare är intervjuerna att 

räkna som semi-strukturerade då jag på förhand sammanställde en intervjuguide, se bilaga 2, 

med utrymme för avvikelser. Frågorna bearbetades både utifrån det jag hittills observerat och 

den tidigare forskning och teori jag läst. Tre lärare intervjuades, två på Bulltorpsskolan, Nora 

och Håkan om 30 minuter var och en på Romaskolan, Maria, om 15 minuter. Eleverna 

intervjuas inte. 

 

Till en början var jag inte helt nöjd med intervjuerna på Bulltorp. De hade dessutom föregåtts 

av ett arbetslagsmöte på vilket man diskuterade åtgärdsprogram och i största allmänhet 

pratade om det som fungerade mindre bra i verksamheten. Lärarna hade i början av intervjun 

tankarna på annat håll. Trots det visade de en beslutsamhet att ta del av intervjun. Ändå tycks 

samtalet ha kretsat kring barnen och deras behov. Lärarna hade en tendens att belysa 

helhetsperspektivet och som jag såg det en ovilja att beröra enbart miljön. Missuppfattade de 

mina frågor? Såhär i efterhand tycker jag ändå att det också säger någonting.  

 

Intervjuerna bandades på min smartphone som senare stals den 31/4. Intervjuerna finns därför 

inte längre tillgängliga.  

 

4.4 Metod för bearbetning av material     

Det empiriska materialet analyseras efter principen för didaktisk design som beskrivs i 

teoridelen. Principen för didaktisk design innebär att undervisningen studeras utifrån 

didaktiska resurser, sociala relationerna och tid organiserad som tempo (Jewitt 2008, s.246). I 

direkt anslutning till både observationer och intervjuer skrev jag täta beskrivningar ur minnet. 

Parallellt med dessa samt de ifyllda observationsschemana började således analysarbetet. Ett 

schema som rymde tid, sekvenser och materiella resurser skapades småningom. Det gjorde 

också materialet översiktligare. En planskiss som visar möblernas placering ritades även.  

Vägen var dock inte så rak som den färdiga uppsatsen får det att låta.  

 

Analysen inleds med en tät beskrivning av “första scenen.” I denna försöker jag fånga de 

respektive lektionernas inramning (Selander 2008, s.37). Beskrivning ska ge läsaren en bild 
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av undervisningen och det samspel som pågår. Vidare följer en kortfattad beskrivning av 

möblernas placering med hänvisning till bilaga med planskiss. Därpå presenteras 

sekvensering av tid i ett schema. Schemat visar de olika undervisningsmomenten och den tid 

de tar i anspråk samt de materiella resurser lärare respektive elever hade tillgång till. Schemat 

kan läsas kronologiskt från vänster till höger.  

 

Därpå analyseras det sätt på vilket ovanstående kan tänkas påverka de sociala relationerna. I 

analysarbetet har jag likt Kress och Siropoulou (2008, s.114) tagit fasta på övergångar och 

avslut, likt Selander (2008, s.38) närhet och distans samt deltagande och inflytande men även 

andra aspekter som refererar till teori och tidigare forskning. I analysens slutfas försöker jag 

skriva fram den bild av samhällskunskapsämnet som träder fram. (Jewitt 2008, s.243) 

 

4.4 Reflektion  

Det säger sig självt att en korrekt beskrivning av verkligheten inte finns. Det måste både jag 

och min läsare ha i åtanke. Människans perception är begränsad. Därför finns det också en 

risk att komplettera icke fullständiga intryck till en tolkande enhet. Inom till exempel 

pedagogiska verksamheter finns det en tendens att lyfta fram antingen det positiva eller det 

negativa (Björndal 2005, s.38). Hellsten (2000) talar om vad han kallar för Madeleinekake-

effekten och syftar till Prousts romankaraktär som av blotta doften av en kaka kunde 

förnimma hela sin barndomsmiljö. Som observatör i skolan kom Hellsten ofta på sig själv 

med att tolka en situation som den hade framstått för honom som skolpojke. Jag kände genast 

igen mig i hans resonemang. Det är svårt att göra sig helt fri från den egna skolgången. Min 

gamla fröken förföljer mig ofta. Med det sagt vill jag framför allt visa en medvetenhet om att 

jag som observatör inte är objektiv men också påminna läsaren att detta bara är en 

beskrivning av verkligheten. Resultatet kan knappast säga något generellt om 

samhällsdidaktiken. Det vill säga att uppsatsen inte har någon generaliserbarhet (Ahrne och 

Svensson 2015, s.26). Utifrån det material som snart kommer redovisas kanske läsaren själv 

kommer att göra iakttagelser som jag inte gör. Det är bra. Kommande analys innehåller några 

möjliga tolkningar men kan omöjligt rymma alla.  

             

5. Resultat och analys 

I följande stycke kommer så äntligen det empiriska materialet att redovisas och analyseras. 

Stycket är först indelat efter de två olika skolorna, Bulltorpsskolan och Romaskolan. Dessa 
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kommer kortfattat att beskrivas liksom deras samhällskunskapstema. Därefter rymmer varje 

skola ett avsnitt för varje observation. Observationerna kommer att rubriceras efter lärarnas 

fingerade namn. De fem observationsavsnitten kommer var och en rymma en inledande 

första scen som beskriver själva iscensättningen av undervisningen och sedan ytterligare tre 

avsnitt, ett för varje frågeställning. Frågeställningarna är följande: 

 Vilka är de didaktiska resurserna, med särskild hänsyn till möblernas placering, 

sekvensering av tid, och andra materiella resurser? 

 Hur påverkar dessa resurser de sociala relationerna i klassrummet? 

 Vilka konsekvenser får samspelet mellan de båda första frågorna för elevernas bild av 

samhällskunskapsämnet? 

 

5.1 Bulltorpsskolan 

Bulltorpsskolan ligger i en Stockholmsförort bestående av hyreshus och lägenheter. Skolan är 

byggd på 50-talet och rymmer klasser från förskolan till årskurs 9. Många av eleverna har 

andra språk än svenska som modersmål. Årskurs 2 består av tre klasser och ansvaret för dessa 

delas mellan fyra lärare som vi kommer att kalla: Håkan, Ester-Kajsa, Nessa och Nora. Alla 

de fyra observerade klassrummen är identiska i storlek och form även om möbleringen skiljer 

sig åt. Klassrummen består av bord och stolar i ett ljust träslag från en möbeltillverkare som 

riktar sig till skolor. Höjden på borden och stolarna är i vuxenstandard. En whiteboard och en 

projektor med tillhörande skärm finns på ena kortsidan också den i vuxenhöjd. Tvärsöver 

rummet hänger stora anslagstavlor. Barnen har egna lådor i hurtsar som finns utplacerade i 

rummet. Stora högskåp rymmer arbetsmaterial som penna och papper mm. De observerade 

klassrummen ytskiktsrenoverades under våren 2015.  

 

Tema -Samhället och vi 

Temaarbetet Samhället och vi, har fortlöpt några veckor. Tillsammans med lärarna är 

eleverna i full färd med att skapa en fiktiv stad. Staden finns uppritad på en stor karta 1,5 ggr 

2 m och utgörs av utklippta bidrag från samtliga elever i gruppen. Bidragen är resultat av 

både fantasi, fakta och egna erfarenheter. Eleverna har bland annat fått i uppgift att intervjua 

personal på skolan angående deras yrken. Städerna har allt ifrån eget namn till egen 

tunnelbana och korvkiosk. De två undervisningstillfällena i helklass har pengar som tema. De 

två andra observationerna är lektioner i mindre tvärgrupper med rubriken skrivverkstad 

SV/SO och temat miljö och karaktärer. Tvärgrupperna utgörs av barn från de tre olika 
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klasserna. Syftet är att eleverna ska få fler referenser och kunskapskällor är min tolkning av 

lärarnas förklaring. 

 

Lärarna har tillgång till en lärobok i SO, men den tycker de två intervjuade lärarna är knapp. 

”Det här är ju platt!” utbrister Håkan och menar därpå att undervisningen i klassen inte är det. 

Dessutom har de inte exemplar så det räcker till alla barnen. Istället baseras temat på ett 

samarbete mellan lärarna i vilket man med utgångspunkt i styrdokumenten och kursplanen 

tagit fram en planering. Planeringen lyckas man tyvärr inte hitta under den tid jag är där.  

 

5.1.2 Nessas lektion, 23 barn, Samhället och vi - pengar 

Första scenen 

Morgonsamlingen är på väg mot sitt slut och jag smyger obemärkt in och sätter mig längst 

bak i klassrummet. Vårljuset silar in genom de stora fönstren.  Eleverna rör sig något men 

sitter annars både avslappnat och uppmärksamt på sina platser i olika bordsgrupperingar. 

En krukväxt pryder det ena fönsterblecket, en bunt böcker den andra. Läraren, Nessa är 

någonting runt 30 och vardagselegant i skjorta och kjol, typ Vero Moda. Hon talar med klar 

röst och utan notis om oegentligheter. En elev försvinner ut, en annan kommer in. ”Nu ser ni 

att vi ska ha SO, ”säger Nessa och pekar med en penna på tavlans schema. Några barn 

vrider sig om för att se. ”Vad kan man tänkas ha för användning av”, trumvirvel och något 

bakom ryggen, ”dessa” frågar hon och visar upp en solfjäder låtsaspengar. Samtal bryter ut. 

Läraren, fortsatt vid tavlan, börjar skissa upp något som hon kallar för mindmap. Hon ställer 

motfrågor och fördelar ordet. Ibland tillåter hon att eleverna tar en mer dialogisk ton utan 

handuppräckning. Andra gånger påminner hon om turordningen. Flera barn sitter 

hängandes i sidled med sina uppräckta händer. Andra sitter stilla, någon snurrar runt och 

ytterligare någon plockar på en bok. Diskussionen fortlöper borta vid tavlan. 

 

Möblernas placering, sekvensering i tid och materiella resurser  

Borden är som sagt utplacerade både enskilt och i grupp, se bilaga 4. Eleverna har sina 

bestämda platser. Dörren står öppen. Väggarna avslöjar tidigare elevuppgifter. Böcker, både 

läromedel och skönlitteratur finns utplacerade i fönstersmygar och på hurtsar. En stor 

väderslipad trädrot stoltserar i ytterligare ett fönster. Lärarens skrivbord närmast tavlan är 

överbelamrat. Ett gammalt fågelbo vilar på en trave papper uppe på högskåpet också det i det 

främre hörnet. Muggar finns i en korg närmast dörren, vattenkran ute i korridoren. 
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Aktivitet Helklassundervisning. 

Vad är pengar? 

Begrepp. Mindmap. 

Dialog  

Helklassundervisning. 

Vad kan man köpa för: 

20, 50, 100, 200, 1000? 

Dialog. 

Självständigt 

arbete. 

Introduktion av 

läxan, del 1: 

uppskatta några 

basvarors 

värde, görs i 

klassrummet. 

Självständigt 

arbete forts. 

För de som är 

klara finns en 

att-göra -lista 

på tavlan: 
Mattepapper 
Läsa bok 
So-papper 

Tidsåtgång 15 min 15 min 15 min 15 min 

Resurser 
läraren 

Whiteboard, penna, 

låtsaspengar 
Whiteboard, penna, 

låtsaspengar 
  

Resurser 
elever 

  Stencil, penna, 

sudd, 

låtsaspengar 

Stencil, penna, 

sudd, 

mattepapper, 

valfri bok 

 

Sociala relationer 

Till större delen av lektionen sitter eleverna ner på sina platser och läraren står upp framför 

tavlan. Det samlade intrycket är att mycket av verksamheten sker i den främre delen av 

rummet. Jag ska försöka visa hur. Nessas placering förblir mer eller mindre densamma 

genom hela lektionen. Under min observation passerar hon aldrig den främre bänkraden som 

bildas av tre stycken bordsgrupper, se bilaga 4. En anledning till detta är att de inledande 

momentet binder läraren till tavlan. Nessa fyller ut mindmap:en allt eftersom eleverna 

kommer med sina erfarenheter. Momentet som följer därpå utgår också från tavlan. Läraren 

fäster sedlar i stigande valörer allt eftersom eleverna kommer med förslag på vad man kan 

köpa för just dem. En konsekvens av lärarens placering är en närmare kontakt, mer närhet 

med de som sitter långt fram och således mer fysisk distans till eleverna längre bak. 

 

Den första halvtimmen av lektionen består, som schemat visar, av dialog. Nessa interagerar 

med material som penna och White board medan eleverna sitter tomhänta (med undantag för 

någon som sitter närmast fönstret och kommer åt en bok att pilla på). Eleverna har inga 

materiella resurser till sitt förfogande. I dialogen med läraren är sammanlagt 7-15 elever 

engagerade. Denna snedfördelning kan påverka maktförhållandet mellan lärare och elever 

men också skapa en obalans mellan de 7-12 eleverna som deltar i dialogen och de elever som 

förblir tysta. Dessutom innebär det att eleverna utöver talet inte har några andra resurser för 

att samspela med undervisningsinnehållet. De elever som inte aktivt tar för sig blir heller inte 
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ombedda att uttala sig. Elevernas egna initiativ villkorar deltagande. Precis som Elm Fristorps 

(2012, s.276-278) avhandling visar blir lärmiljöns design ett villkor för elevernas deltagande.  

 

Under den första halvtimmen ägnar sig två barn åt att härma läraren eller att krypa runt på 

alla fyra. Det kan tolkas som ett explicit uttryck för att de är inte tillfredsställda med 

meningserbjudandet (Selander 2008, s.34-38). De vet inte hur de ska interagera.  

 

Då eleverna förväntas uppskatta vad man kan köpa för det olika sedlarna börjar de på tjugo 

och rör sig sakta uppåt. Från att tidigare ha varit tyst blandar sig fritidspersonalen plötsligt i. 

Hen berättar att hen köpt en flygresa för just det priset. Nessa hakar på och pratar om sin 

flygresa som kostade det dubbla. Så utspelar sig ett samtal mellan de två vuxna. Det kan 

tolkas som att lärarna distanserar sig från eleverna. Dels därför att de pratar med varandra och 

dels därför att de inte hakat på dialogen förrän vid 1000 kronor, en summa som fått eleverna 

att häpna och drömma om hela godisaffärer.  

 

Den andra halvtimmen av lektionen förväntas eleverna arbeta med den egna läxan. De har nu 

fått både papper och penna att interagera med. Läraren finns tillgänglig för frågor. Eleverna 

söker, återigen, på eget initiativ upp henne och hon tar sig därför aldrig vidare ut i rummet. 

Under detta moment finns en outtalad frihet att röra sig det sker en viss rotation i rummet. En 

del elever tar sig friheten att ansluta till en kompis. En av dessa blir tillbakavisad till sin plats 

och frågar sig varför. Tillskillnad från de andra som flyttat sig så stör du dina kompisar får 

hen till svar.  

 

Det faktum att dörren står öppen och att läraren inte tar någon direkt notis om de barn som rör 

sig kan tolkas som att Nessa respekterar eleverna, hon litar på dem. (Bland annat går två barn 

ut för att dricka vatten). De är fria att tillfredsställa sina behov, till exempel de basala som att 

gå på toa eller dricka vatten utan att be om lov. Det ger eleverna ett mått av frihet i rummet 

men kanske också ett ansvar. Det står eleven fritt att delta därför blir det också elevens ansvar 

att göra det.  

 

Nessa är noga med att tala om vad eleverna har gjort och vad som följer härnäst. Detta bildar 

en övergång mellan de olika momenten. Vid övergångarna centrerar hon sig något extra 

framför tavlan och riktar sig mot hela klassen, så gott det nu går. Annars håller Nessa mer 

eller mindre samma intensitet på gester och tonfall under hela lektionen. Det är svårt för mig 
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att avgöra vad dessa övergångar har för effekt för deltagandet och interaktionen i 

klassrummet. Men det skulle kunna tolkas som en inbjudan att följa med, att delta. Det 

hjälper också att rikta fokus mot vad det är man ska delta i och har deltagit i. Nessa använder 

sig främst av muntligt tal för att signaler detta. 

 

Det finns en hänsyn till att elever interagerar olika med tiden. Tiden för det självständiga 

arbetet är en halvtimme. En del elever kommer igång med uppgiften på en gång medan andra 

har längre startsträcka. För de elever som blir färdiga finns det instruktioner på tavlan. Dessa 

instruktioner ger också utrymme för ett eget val mellan flera alternativ. Eleverna erbjuds 

olika didaktiska resurser för att gå vidare, visserligen ingenting som har med 

samhällskunskap att göra. Vid lektionens slut dröjer sig läraren kvar med eftersläntare i 

rummet och svarar på frågor och plockar smått. Då rör sig läraren för första gången runt i 

hela rummet. Någon som tidigare varit tyst byter nu några ord med läraren. Någon annan 

avslutar i lugn och ro. Har läraren gjort sig tillgängligare?  

 

Möbleringen i Nessas klassrum både stödjer och motsäger arbetsformen (Jedeskog 2009, 

s.120; Rostvall och Selander 2008, s.14) Att eleverna sitter i grupper kan uppmuntra dem att 

gå i dialog med varandra. Dialog är som schemat visar det som första halvan av lektionen 

ägnas åt. Detta legitimeras till viss del också av läraren (vissa elever talar utan 

handuppräckning och lärarens tillåtelse). Men det outtalade erbjudandet eller möjligheten att 

interagera direkt med varandra är något som få utnyttjar. Samtalet går nästan uteslutande via 

läraren. Under den omständigheter stödjer inte möbleringen interaktionen då flera elever 

måste vända sig om för att möta lärarens blick. Under det självständiga arbetet stödjer 

möbleringen formen bättre. Eleverna byter också platser. Det faktum att vissa platser står 

tomma underlättar denna rotation. Trots dessa möjligheter har jag svårt att se att eleverna 

interagerar med varandra över uppgiften. Med något undantag ger det mer intryck av att röra 

sig om sällskap. Eleverna delar pennburk och sudd till exempel.  

 

Enligt Tegström (2014) är de villkor för barns lärande som verkar ha mest betydelse inte 

lärmiljöns organisation utan lärarens agerande. Något som skulle kunna motsäga detta är det 

faktum att Nessa aldrig korsar klassrummet av den anledningen att de främre borden är 

placerade så att de bildar närmast en mur, se bilaga 4. En annan anledning är som jag tidigare 

nämnde arbetsformen som sådan, läraren fyller i en mindmap som binder henne vid tavlan. 
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Det skulle i sådana fall innebära att lärmiljöns möblering eller val av läromedel faktiskt kan 

få betydelse för lärarens agerande.  

 

Bilden av samhällskunskapsämnet 

Vilka konsekvenser får då den multimodala kommunikationen och de sociala relationerna för 

elevens bild av samhällskunskapsämnet? Till läxa (betraktad som didaktisk resurs) får 

eleverna i uppgift att hämta kunskap utanför skolan. Läxan går ut på att ta reda på vad de 

basvaror vars pris eleven uppskattade i klassrummet kostar i verkligheten. Redovisning sker 

sedan i klassrummet. Bilden av ett ämne som sträcker sig utanför klassrummets väggar blir 

möjlig.  

 

Mycket generellt utryckt har eleverna under dagens lektion först suttit ner och svarat muntligt 

på lärarens frågor i en halvtimme och sedan suttit ner och svarat skriftligt på lärarens frågor i 

ytterligare en halvtimme. Svaren på frågorna och innehållet i mindmapen är ett result av 

elevernas tidigare erfarenheter. Inga andra läromedel eller kunskapskällor har introducerats. 

Läraren har visserligen satt begrepp på en del av elevernas erfarenheter. En bild av ämnet 

som något som i enlighet med Skolverket (2011b, s.11-22) utgörs av samverkan skulle kunna 

finnas i mindmapen som växer fram ur dialogen. Alla elever är dock inte aktivt delaktiga i 

denna aktivitet. Läraren har som tidigare påpekats inte tagit så stor notis om det som händer 

som inte rör innehållet. Nessa har hållit sitt fokus. Eleverna har utifrån givna förutsättningar 

haft möjlighet att delta. Innehållet har inte avbrutits på grund av ordningsfrågor. Jag vågar 

inte säga exakt hur det påverkar ämnet. Men helt klart skiljer det sig från lektionen som 

följer.  

 

5.1.3 Håkans lektion, 17 barn, Samhället och vi - pengar 

Första scenen 

Eleverna släntrar in efter rast, sista timmen före lunch. Några är andfådda och svettiga 

andra pratar förtroligt med varandra. Läraren, Håkan, har börjat skriva på tavlan. Flera 

barn ställer sig med blicken mot rummets kortsida. Jag får intryck av att de söker med 

blicken, läser av. Vissa elever frågar explicit vad som ska hända. Håkan riktar dem ordlöst 

mot tavlan som rymmer: almanacka, schema, ljudvolym, ytterligare en kalender, namn på 

veckans klassvärdar, mer allmän information som att Karim som ska till skolsyster med mera 

med mera - precis som en massa fiffigt upphängda post it-lappar. Klassrummet ger 
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överhuvudtaget ett mycket organiserat intryck. Håkan stänger dörren och meddelar i en låg 

samtalston att de ska börja och att folk kommer komma in allt eftersom. Dessförinnan har 

hon delat ut vita A4 ark. Nu tar hon upp ett och visar samtidigt som hon pratar. ”Det är 

viktigt att ni inte skriver någonting annat på detta papper, ”säger hon. ”Vi kommer att göra 

en tankekarta tillsammans alldeles strax” tillägger hon. Så går hon fram och skriver på 

tavlan samtidigt som hon uppmanar eleverna att göra detsamma.  

 

Möblernas placering, sekvensering i tid och materiella resurser  

Borden är placerade i rader. De utgör ⅔ delar av rummet, se bilaga 5. Platserna är 

förutbestämda. I bakgrunden finns ett tomt bord. Vissa stolar är även tomma. På väggarna 

hänger i första hand bildprojekt, ordnat i rader på den bakre väggen. Bilderna är bundna till 

sin form och med ett tydligt tema både vad gäller motiv och material. Skönlitterära böcker 

står uppradade i backar och samlade på två hurtsar. Barnen kan komma åt dem från två håll. 

Hörselkåpor och vikskärmar finns tillgängliga för att skapa avskildhet. 

 

Aktivitet Förberedelse Helklass 

undervisning. 

Vad ska pengar 

räcka till? 

Eleverna kopierar 

lärarens 

tankekarta 

baserad på 

elevernas förslag. 

Dialog, begrepp, 

anteckningar. 

Helklassundervisning 

med grupparbete. Hur 

gjorde man förr i tiden? 

Diskutera 2 och 2. 

Redovisning för 

klassen.  
Dialog 

Helklassundervisning 

och individuella 

anteckningar. 

Fortsättning på 

tankekartan.  
Diskussion, begrepp, 

anteckningar. 

Tidsåtgång 10 min 15 min  15 min 10 min 

Resurser 
läraren 

Whiteboard, 

penna, 

papper 

Whiteboard, 

penna, papper 
Whiteboard, penna, 

papper 
Whiteboard, penna, 

papper 

Resurser 
elever 

Papper, 

penna, sudd 
Papper, penna, 

sudd 
Papper, penna, sudd Papper, penna, sudd 

 

Fortsättning efter lunch 

Aktivitet Självständig

t arbete.  
Stencil: 

Uppskatta 

några 

basvarors 

värde.  

Frågor och 

problemlösnin

g med fysisk 

respons. 

städning 

Filmvisning

. Ur-klipp 

om pengar 

Diskussio

n 
Filmvisnin

g 

Dilemma-

film med 

temat 

pengar 

Vad skulle 

du gjort? 
Diskussio

n 
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Tidsåtgån

g 
25 min 15 min 15 min 6 min 7 min 13 min 

Resurser 
läraren 

Sig själv  projektor  projektor  

Resurser 
elever 

Stencil, 

papper, 

penna, sudd, 

fingrarna 

(att räkna 

på). Valfri 

bok (för de 

som är 

klara). 

Vikskärmar, 

hörselkåpor 

Bord, stolar     

 

Sociala relationer 

Håkan har en tydlighet gentemot eleverna. Kommunikationen förstärks med olika 

representationsformer, till exempel med mimik, gester och tonfall men också viss rekvisita 

(Rostvall och Selander 2008, s.18-19). Detta blir också tydligt i övergångar mellan olika 

aktiviteter. Läraren centrerar sig framför tavlan och vänder sig mot hela klassen. Då läraren 

ber elever lägga ifrån sig sin tankekarta tar hon själv upp ett ark och flyttar det i luften. Det 

ger eleverna fler möjligheter att interagera med innehållet. Meningserbjudandet vidgas 

(Selander 2008, s.34-38) 

 

Kunskapen eller den verbala kommunikationen under förmiddagspasset utgörs nästan 

uteslutande av elevernas egna erfarenheter. Läraren kompletterar med begrepp som han 

betonar lite extra. Kunskapen präntas på tavlan, i lärarens tankekarta, men också på elevernas 

egna tankekartor. Håkan påpekar att det är viktigt att de följer lärarens modell. Eleverna har 

ett visst inflytande på sitt arbete. Visst utrymme för personliga prägel finns. Det kan jag se då 

eleverna lämnat sina papper framme under rasten.  

 

Deltagande och interaktion sker på olika sätt. Handuppräckning gör sig gällande även här. Få 

elever bryter mot detta. Håkan förekommer också händerna genom att tilldela eleverna ordet. 

Vid ett tillfälle tar Håkan upp en liten säck. Ur den drar han glasspinnar med barnens namn. I 

tur och ordning får eleverna svara på lärarens frågor. Eleverna deltar genom att bidra med 

sina egna erfarenheter. De deltar genom att interagerar med materialet, den egna tankekartan. 

Håkan har även planerat interaktion elev-elev. Se schemat.  
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Även om Håkan tillbringar större delen av tiden framför eleverna tar han tillfällen att komma 

ut till alla elever. Återkoppling på det självständiga arbetet ges en-till-en. Då viskar läraren 

och eleverna förväntas göra detsamma. Läraren hukar sig konsekvent ner i en-till-en 

situationerna. Generellt upplevs det som att vi sitter närmare varandra här. Det kan också 

bero på att det är färre barn än på Nessas lektion. Håkan skapar närhet till eleverna. Samtidigt 

har eleverna möjlighet att distansera sig under det självständiga arbetet genom de vikskärmar 

och hörselkåpor som finns tillgängliga. En elev som anser sig vara störd av sina kompisar får 

möjlighet att flytta till det tomma bordet. Möblernas placering möjliggör detta. De elever som 

är klara med sin uppgift tar sig vant till bokbackarna och bläddrar tyst.  

 

Efter det längre självständiga momentet ska eleverna svara på frågor och problem med 

anknytning till pengar. Håkan formulerar dem som sådant: De elever som någon gång sparat 

pengar ställer sig på bordet, de elever som vet hur många femkronor man kan få för en 200-

kronorssedel sätter sig bakom stolen osv. Detta erbjuder eleverna att delta på lite mindre 

traditionellt sätt, varken muntligt eller skriftligt utan med kroppens rörelser. Det ger dem 

också en möjlighet att interagera med möblerna på ett mindre vanligt sätt. Kan de svara på 

frågan får de lov att ställa sig på bordet. Det skulle kunna utmana dom sociala relationerna på 

så vis att de bryter mot en vuxennorm eller skolkonvention. Vad som kommer fram i 

intervjun är att momentet är en effekt av “omdesign” och ett försök att bibehålla tempot. 

Håkan tyckte nämligen att elevernas fokus sjönk. Omdesign är lärarens egen formulering 

efter att jag introducerat designbegreppet för honom. 

 

Senare under dagen ser eleverna på två filmer. Båda är ur-produktioner. Den första filmen 

illustrerar pengar både ur ett historiskt perspektiv och som samhällsfenomen. Den andra 

filmen utgörs av ett dilemma. Slutet är öppet och filmen bidrar till elevernas tankar och 

diskussion på ett annat sätt än den första. Eleverna samspelar tydligt med innehållet. Då 

filmvisning annonseras tar sig eleverna närmare skärmen och placerar sig som vore en del av 

rummet förvandlat till auditorium. De sitter tätt och som in en biosalong: några på golvet 

andra på stolar bakom och ytterligare några sittandes på borden. Lamporna släcks ner och 

tänds igen då diskussionen tar vid. Lamporna och omgrupperingen är exempel på olika 

budskap om vad eleverna förväntas göra (Rostvall och Selander2008, s.14).  
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Vid ett tillfälle använder läraren omplacering som ett hot. Här framträder lärarens makt. 

Elevens ställs inför ett ultimatum: om hen inte slutar störa kommer hen få lov att byta plats. 

Det tolkar jag som ett uttryck för möbleringens disciplinerande roll (Jedeskog 2007, s.117). 

Detta att rummet både ska vara en optimal lärmiljö och kunna upprätta disciplin är något som 

läraren bekräftar i intervjun även om inte just denna händelse kommer på tal.  

 

Enligt Jedeskog (2007, s.109) ger många klassrum ett statiskt intryck i sin möblering men i 

samspel med lärare och elever förändras detta. Det tycker jag mig se i detta klassrum. Bord 

och stolar är placerade i rader och förblir så under hela lektionen (med undantag för några 

stolar som flyttas mot slutet) men som schemat visar varierar de olika arbetsmomenten 

liksom elevernas placering. Borden står stilla men omgrupperingar görs ändå. 

 

Till större delen av tiden står ändå läraren upp och eleverna sitter ner. Håkan varierar som 

nämnts ofta mimiken och vid något tillfälle gör han en charad för att illustrera något som 

någon sagt. Kuby m.fl.’s (2015) artikel visade att eleverna oftare utvecklade sina idéer med 

annat än papper och penna, till exempel genom rollspel. I Håkans klassrum finns utrymmet 

för lärarens rollspel men inte för elevernas. Läraren har möjligheten att ta till ett bredare 

register och uttrycka sig med fler multimodala resurser i sin interaktion med eleverna än vad 

eleverna själva har. Då eleverna omgrupperar sig under filmvisningen och utnyttjar möblerna 

mer okonventionellt (de sitter på bord och golv) tycker jag mig se att de gestikulerar mer.  

 

I intervjun påpekar Håkan att han är mån om att skapa en välfungerande lärmiljö. 

Organisationen runt tavelväggen är ett exempel på hur han vill få eleverna att söka 

information på andra sätt än genom att fråga läraren. Tavelväggen kan betraktas som en 

didaktiskresurs som ger eleverna fler möjligheter att interagera. Den kan också tolkas som en 

möjlighet för eleverna att delta mer självständigt.   

 

Bilden av samhällskunskapsämnet 

Genom momentet med fysisk respons vidgas samhällskunskapsämnet från att vara något man 

sitter ner och skriver och lyssnar till, till ett ämne i vilket man rör sig. Filmvisningen kan 

också bidra till den bild av ämnet som växer fram. En elev meddelade att hen redan sett en av 

filmerna. Det kan ge en signal om att de eleverna gör utanför skolan även kan vara 

skolkunskap. Bilden av ämnet vidgas likt Jewitt m.fl. (2009, s.18) konstaterade, då nyare 

teknik och elevernas erfarenheter utanför skolan introduceras i klassrummet. Elevernas blir 
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även uppmuntrade av läraren att fråga sina föräldrar. Dessa två exempel kan läsas mot 

bakgrund av Skolverkets (2011b, s.11-22) kommentarmaterial till kursplanen som belyser 

samhällsämnet som ett ämne som bland annat ska rikta sitt fokus mot just elevernas egna 

tankar och nära relationer. Kommunikationen under lektionen består av till stor del av 

elevernas erfarenheter men också ett utmärkande arbetssätt. Tankekartan kan vara just ett 

sådant arbetssätt som kursplanen menar att ämnet också ska bestå av (ibid).  

 

5.1.4 Noras lektion, 11 barn, skrivverkstad - karaktärer 

Första scenen 

Så kommer Nora äntligen, elegant på något vis, lagom till klockan ringer och med en korg 

under armen. Vi ska vara inne på fritids, en dörr bort från ordinarie klassrum. Rummen är 

desamma men detta så annorlunda. En stor bokhylla klyver utrymmet på mitten och en 

otymplig mörkblå soffa tronar i ett hörn. Båda slukar ljus. Rummet är förmodligen målat i 

samma blå ton som klassrummet men här framstår det nästan grått. Det är heller inte lika 

personligt. Det hänger inga arbeten med avsändare. Istället trängs legoprojekt i en bokhylla 

och en diskbänk upptar nästan hela långväggen. Vi söker oss mot halvan med två hopträngda 

långbord. Bredvid diskbänken finns ett litet utrymme där Nora nålar fast en stor karta hon 

plockat upp ur korgen. Barnen tar plats. Nora säger något om “era platser”. Skitiga och 

slitna vaxdukar klär borden. Barnen sitter trängre än annars. Borden är inte så djupa. De 

kommer närmre varandra och upptar inte mer än en ¼ del av rummet. Gott om utrymme 

finns runt dem. Nora ställer sig bredvid kartan samtidigt som en elev raskt delar ut övrigas 

skrivhäften.  Med klar och lugn stämma talar Nora om vad “du har gjort.” “Titta här på vår 

stad”, påminner läraren och riktar uppmärksamheten på kartan. “Berätta för varandra vad 

som finns här, fortsätter hon.  

 

Möblernas placering, sekvensering av tid och materiella resurser  

Beskrivningen ovan talar ganska väl för rummet, se även bilaga 6. 

 

Aktivitet Helklass 
Berätta vad ni 

ser i staden. 
Läs vad ni har 

skrivit. Dialog 

Helklass 
Vilka frågor kan man 

ställa till texten? 

Brainstorming och 

dialog 

Självständigt arbete 
Fördjupa den 

påbörjade 

berättelsen. 

Skrivning 

Helklass 
Högläsning av 

det egna 

dagsverket. 
Läsning 

Tidsåtgång 15 min 5 min 20 min 10 min 
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Resurs 

lärare 
Stadskartan, 

penna 
Whiteboard, penna   

Resurs 

elever 
Stadskartan 
Skrivhäften 

 Skrivhäfte, penna, 

papper, sax, lim, 

kritor 

Skrivhäfte 

 

Sociala relationer 

Eleverna sitter på förutbestämda platser. Tillsammans med Noras kläder och kroppshållning 

ger det ett formellt intryck. Det förstärks dels av att hon uttryckligen ursäktar sig till mig 

genom att säga “det är lite provisoriskt”, dels av att möbleringen i övrigt, sofforna och lego:t 

till exempel motsäger det formella. Den portabla korgen skapar i sin tur en förväntan (om vad 

som plockas upp härnäst), åtminstone hos mig.  

 

Eleverna blir i tur och ordning tilltalade av läraren. Först får de berätta vad de ser på kartan 

samtidigt som Nora pekar på olika byggnader i staden. Eleverna interagerar då både med 

läraren och med det tidigare arbetet på kartan. Sedan går Nora runt och läser högt ur 

respektive barns skrivhäfte. Elevtexterna får då ta plats i rummet. De görs delaktiga i 

undervisningen. Till nästa sekvens plockar Nora fram en mobil whiteboard som hon lutar mot 

diskbänken. Eleverna förväntas delta genom att diskutera både hur man kan förändra en text 

mer generellt men också mer specifikt i deras egna texter. Dialogen flyter på. Eleverna tar 

ordet på eget initiativ och utan handuppräckning. Under dessa moment är det en elev som 

enligt överenskommelse sitter borta i soffan. Det respekteras av de andra barnen. 

 

Samtalet om staden och elevtexterna går inte alltid via läraren utan riktar sig ibland direkt till 

en kamrat. Dialogen rör då förslag eller frågor på vad man skulle vilja veta om karaktären etc. 

Eleverna interagerar helt enkelt med varandras texter.  

 

Därpå börjar det egna skrivandet. Nora cirkulerar och pratar viskande och förtroligt med de 

enskilda barnen samtidigt som hon närmar sig dem i ögonhöjd, sittandes på huk. Det kan 

tolkas i ljuset av den vertikala dimensionens betydelse för maktförhållandena i ett klassrum 

(Nordin-Hultman 2004, s.100) Genom att huka sig skapar Nora närhet till eleverna och den 

sociala åtskillnaden krymper. Under själva skrivandet har eleverna fortsatt tillgång till kartan. 

De tittar ibland upp eller går fram för att ordna något. Klister och pennor finns tillgängligt 

även om det inte är uttalat att de ska nyttjas i uppgiften. Nora poängterar begrepp som barnen 
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läser eller samtalar om. Generellt rör hon sig ganska mycket. Hon tilltalar eleverna växlande 

med du och vi och ler ofta. Det bidrar till att skapa närhet och gemenskap.  

 

Rummet inbjuder vissa elever att röra sig bort och plocka på en hylla eller pilla på en 

legogubbe. Jag upplever inte att de hindrar dem i arbetet. Det kommenteras heller inte av 

läraren. Dörren är öppen. Något barn går in och ut. Det finns ett förtroende och en frihet. 

Samtidigt är elevernas deltagande inte villkorat av deras egna initiativ (Elm Fristorp 2012, 

s.276-278). Läraren ger varje enskild individ återkoppling. Hon läser konsekvent upp varje 

elevtext och hon riktar frågor till var och en av dem. På slutet då eleverna läser upp det som 

de skrivit väljer en elev att söka upp läraren för att visa upp sitt häfte istället. Nora läser då 

tyst. Deltagandet kan med undantag också anpassas efter eleven. 

 

Karaktärerna som eleverna ska beskriva baseras till viss del på de intervjuer som tidigare 

gjorts på skolpersonalen. Två elever skriver om korvgubbar och varifrån deras kunskap 

kommer kan jag inte svara på. De får även en uppmaning av läraren att fokuserar mindre på 

den allmänna beskrivningen av karaktären, som familjeförhållanden, och mer på dennes 

faktiska yrkesutövande. Läraren undrar i intervjun vad hon ska göra för att de ska förstå 

uppgiften. I ljuset av det Selander (2008, s34-38) menar med att lärande handlar om att skapa 

mening utifrån tillgängliga resurser tolkar jag elevernas arbete som ett utryck för att de gör 

precis de som de har resurser till. Med andra ord har de ingen aning om exakt vad man gör i 

en korvkiosk och det faller sig därför naturligt att skriva om sådant de redan vet som 

familjeförhållanden och färg på kläderna. De kan inte interagera med uppgiften på det vis 

som läraren tänkt därför att de saknar resurser för att göra det. Trots detta interagerar nämnda 

elever engagerat med det innehåll som de själva kommit på.  

 

Överhuvudtaget präglas lektionen av ett engagemang från eleverna. De samspelar både högt 

och tyst, både enskilt och individuellt, både med läraren och med sina klasskompisar och 

både med den egna texten och med kartan. Särskilt utmärkande är att eleverna har tillgång till 

varandra. De uppmuntras explicit av att ge varandra feedback. Den fysiska närheten och det 

spontana talet (inte handuppräckning) kan vara en förklaring. Eleverna sitter nära, mer eller 

mindre mitt emot varandra, se bilaga 6. Samspelet mellan eleverna blir därför naturligare än 

om alla suttit med näsan mot läraren. Det finns heller inget fram och bak i detta rum. 

Möbleringen stödjer arbetsformen (Rostvall och Selander, s.14).  
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I intervjun får Nora frågan om hon upplever att hon har en frihet i tid och rum, som inte 

regleras av styrdokumenten, när det kommer till att planera undervisningen. Hon svarar 

överraskat att hon aldrig sett det på det viset.   

 

Bilden av samhällskunskap 

Fritidsrummet och korgen signalerar att ämnet kan ta plats utanför klassrummet, det kan 

förflytta sig. Samtidigt kan ämnet få bilden av ett stödämne (har en gammal källa på det!!) då 

det på schemat rubriceras som skrivverkstad och SV/SO. Det kan även ge en uppfattning om 

att man både skriver, läser och samtalar och samspelar med varandra i SO. Samhällskunskap 

är lika mycket skrivning och skrivning är lika mycket samtal och läsning. I fritidsrummet har 

de tillgång till kritor, sax och lim det kan också vidga bilden av ämnet. Text, karta och samtal 

är komplementära i arbetet.  

 

5.1.5 Ester-Kajsas lektion, 15 barn, skrivverkstad - miljöer 

Första scenen 

Läraren står lutad mot ett bord framför tavlan. Från ett papper ropar upp hon namnen på 

barnen som sitter utspridda. De ser små ut. Hon ber ett barn sätta sig på sin stol samtidigt 

som hon själv reser sig upp. ”Är det någon som kan gissa vad en miljöbeskrivning är?” 

frågar hon högt. Några tysta händer åker upp. Eleverna får yttra sig en stund. Medan de 

pratar släcker Ester-Kajsa lamporna och slår på projektorn. Hon delar ut papper och 

påpekar att tyvärr räcker de inte till alla så man får titta två och två. Barnen väntar. Eleven 

från innan har fortfarande inte satt sig på någon stol. På skärmen finns nu en serie foton 

(desamma som på de utdelade pappren) med välbekanta motiv för alla som varit i Bulltorp. 

”Vad visar bilderna?” frågar läraren och pekar på skärmen. Eleverna stirrar ner på sina 

papper. Läraren pratar istället, tar om frågan och så småningom får hon eleverna med sig.  

 

Möblernas placering, sekvensering av tid och materiella resurser  

Borden står i grupper och är vinklade diagonalt mot tavlan. Endast två barn behöver vända på 

sig när läraren pratar framme vid tavlan. Rummet ger ett sparsmakat och luftigt intryck. 

Väggen i bakgrunden är fri från möbler. Mycket, både material och möbler är koncentrerade 

kring lärarens hörn. Se bilaga 7. 
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Aktivitet Helklass 
Introduktion 
Bekanta bilder på 

närområdet visas på 

en storskärm och 

beskrivs. Dialog 

Helklass 
Beskriv den 

egna fiktiva 

staden. Dialog 

Helklass 
Introduktion. 

Läraren 

förklara 

uppgiften. 

Självständigt 

arbete. 

Skrivprojekt 

Avslut 
Städning 

Tidsåtgång 15 min 5 min 4 min 20 min 6 min 

Resurs 

lärare 
Storskärm, 

papperskopia 

(samma bilder) 

Stadskartan  Whiteboard, 

penna, 

stadskartan 

 

Resurs 

elever 
Storskärm, 

papperskopia 

(samma bilder) 

Stadskartan  Penna, sudd, 

skrivhäfte, 

kritor, 

stadskartan 

 

 

Sociala relationer 

Uppropet och det faktum att Ester-Kajsa ber eleverna sätta sig ner samtidigt som hon själv 

ställer sig upp skapar en auktoritär känsla. Lärarens avslappnade klädsel (jeans och tofflor) 

och informella hållning (hon sitt-står mot ett bord) lyckas inte ta ifrån det auktoritära 

intrycket. Dessutom är det fysiska avståndet till många av eleverna stort, se bilaga 7. Det 

finns en distans mellan eleverna och läraren. Samspelet som följer är också trevande.   

 

Samspelet mellan både lärare-elever och elever-miljöbilderna går trögt. Eleverna förväntas 

beskriva vad de ser. De ska interagera med kartan på tavlan. Från min plats längst bak, jämte 

tre andra barn ser jag den dåligt. Läraren uppmanar eleverna att svara på hennes frågor. 

Samtalet avstannar och kommer sedan igång. Ordet tar eleverna både ur luften eller med 

handen men alltid via läraren. Eleverna som förblir tysta förblir tysta.  

 

De första 20 minuterna ägnas som schemat visar åt samtal. Under den tiden är det talade 

ordet bärande. Eleverna har bilderna och kartan både som förutsättning och stöd för att 

kommunicera. De följande 20 minuterna ägnas sedan åt skrivning. Läraren delar själv ut 

skrivhäftena, till skillnad från de övriga lektionerna då klassvärdarna skött den typen av 

syssla. Värdskapet skulle i ljuset av de sociala relationerna kunna betraktas som ett ansvar 

och som sådant även en möjlighet att delta i verksamheten. Den möjligheten finns åtminstone 

inte under just denna lektion. 
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Vid det självständiga skrivarbetet uppmuntrar läraren eleverna att gå fram till kartan. Få 

elever utnyttjar det med undantag av eleverna i bordsgrupperingen närmast tavlan. De 

utnyttjar möjligheten att titta upp på kartan och sedan ner i sina skrivhäften. Därmed utnyttjar 

de meningserbjudandet att interagera med det fysiska materialet. En förklaring till deras 

beteende skulle kunna vara att just deras placering stödjer detta arbetssätt. Elever sitter som 

sagt runt bordet närmast tavlan, se bilaga 7. De andra eleverna som sitter längre bort utgör 

återigen ett exempel på hur lärmiljöernas design kan exkludera elever från att delta (Elm 

Fristorp 2012, s.276-277).  

 

Bordsmöbleringen i Ester-Kajsas klassrum går att likna vid öar. Öar saknar naturlig 

förbindelse till varandra. Läraren och eleverna lyckas heller inte riktigt överbrygga det 

avståndet. Samspelet mellan borden förstärks av att Ester-Kajsa cirkulerar och ger eleverna 

återkoppling ståendes och just bordsvis. “Hur går det för er,” frågar hon i hög ton. Den 

iakttagelse görs också i skuggan av att jag tidigare observerat två lärare som konsekvent 

hukat sig ner och talat i en viskande ton. Den viskande tonen gav i dessa situationer ett 

förtroligt intryck. Tillsammans med den vertikala förflyttningen blev det en resurs för att 

skapa närhet. Det visar att den vertikala dimensionens betydelse för de sociala relationerna 

åter gör sig gällande (Nordin-Hultman 2004, s.100). Å andra sidan skulle den gruppvisa 

återkopplingen kunna stärka gemenskapen inom själva gruppen. Vidare kan man tänka sig att 

om grupperna hade redovisat sitt arbete skulle det ge dem en chans att samspela med 

varandra. Men det sker inte under dagens lektion.  

 

En elev ägnar halva lektionen åt att gå in och ut och runt. Då läraren 15-20 min in i lektionen 

för dennes bidrag till kartan på tal finner eleven sin plats. Eleven accepterar 

meningserbjudandet (Selander 2008, s.34-38). En annan elev får ett tidsultimatum: om två 

meningar inte finns färdigskrivna givet klockslag kan hen inte följa med övriga på lunch. 

Detta är ett exempel som förstärker tidens disciplinerande effekt och belyser lärarens makt 

(Nordin-Hultman 2004, s.94).  

 

Övergångarna tar lång tid. Läraren upprepar sig ofta och försöker på olika sätt försäkra sig 

om att eleverna har “förstått”. Det gör hon oftast genom att repetera det hon redan har sagt 

med mer eller mindre samma tonfall och utan adderande gestik. Eleverna hinner fråga vad de 

ska göra utmärkande fler gånger än under övriga observationer. Ester-Kajsa begränsar de 

kommunikativa resurserna i sin interaktion med eleverna. Hon kompletterar inte det verbala 
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budskapet med gester, mimik eller annan rekvisita. Formen förstärker helt enkelt inte 

innehållet.   

 

Då det återstår 7-8 minuter av lektionen uppmanar Ester-Kajsa eleverna att de kan skriva 

mer, även om de tror sig vara klara, för att i nästa andetag säga, att det inte är något de ska 

göra nu då lektionen snart är slut och man måste hinna städa. Hon manar på eleverna och 

städar själv i rask takt. Pappren med miljöbilderna knölas ihop och åker i papperskorgen. Det 

finns inget utrymme, ingen tid, för att avsluta i egen takt eller dröja sig kvar med läraren. 

 

Mot bakgrund av lektionen ovan tycker jag mig kunna se att både bordens placering och 

läromedlets form men kanske främst det som läraren utrycker i handling är det som får 

betydelse för elevernas möjligheter att samspela (Tegström 2014, s.84). Det finns möjligheter 

att interagera med flera didaktiska resurser som både ord och bild men lärarens 

kommunikation försvårar detta. Läraren begränsas av sin distanserade hållning och 

möblernas placering i sina försök att nå ut lektionsinnehållet till eleverna. Formen motsäger 

det läraren vill att eleverna ska göra, undantaget gruppen närmast tavlan. 

  

Bilden av samhällskunskap 

På grund av det abrupta slutet, den frenetiska städningen och arbetsmaterialet i 

papperskorgen kan just denna lektion ge bilden av samhällskunskap som ett ämne som pågår 

inom tydliga tids- och rumsramar. Samhällskunskap i detta klassrum, vid just detta tillfälle, 

kan uppfattas som ett ämne som vissa förstår och andra inte. Jag fick bilden av att några är 

med och andra inte. Med hänsyn till bilderna från Bulltorps centrum är det annars tydligt att 

samhällskunskap är ett ämne som rör elevernas närområde, något som också uttrycks i 

kursplanen (Skolverket 2011a, s.200-201). Det faktum att bekanta bilder integreras i 

undervisningen men också på det sätt de presenteras (projektorn) kan i ljuset av Jewitt (2009, 

s.18) utöka förståelsen för ämnet som något som även existerar utanför klassrummet. Men 

precis som jag påpekade i Noras klass kan samhällskunskapsämnet även ge en signal om att 

vara ett stödämne då det på schemat rubriceras som skrivverkstad och SV/SO. 

Samhällskunskap som skolämne utgörs därmed av både skrivning och samtal.  
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5.2 Romaskolan  

Skolan ligger i en villaförort till Stockholm. Verksamheten bygger på en uttalad 

montessoripedagogik. Den observerade klassen utgörs av 33 barn i åldrarna sju till tio år. 

Med något enstaka undantag har alla eleverna svenska som modersmål. Skolan huserar i en 

fristående byggnad ursprungligen byggd för förskoleverksamhet. Den påminner om ett H sett 

ovanifrån. Klassrummen är indelade i två ämnesrum: svenska och kultur samt matematik och 

teknik. Den observerade samhällslektionen utspelar sig i ämnesrummet för svenska och 

kultur, se bilaga 8. Läraren har fått namnet Maria. 

 

Tema-arbete samer 

Eleverna har tidigare fått i uppgift att skriva ett brev till den fiktive samepojken Nils Anders. 

Nu visar det sig att läraren mailat fyra sameskolor och precis fått svar från en av dem. De 

föreslår att eleverna ska börja brevväxla med varandra. Det betyder att barnen nu måste läsa 

på. De behöver göra research för att som läraren säger “kunna skriva ett bra brev.” Läraren 

visar upp ett tidigare elevarbete, en liten bok med rubriken samer, som exempel på det 

kommande projektet. Detta är också en återkommande arbetsform på skolan. 

 

5.2.1 Marias lektion, 33 barn, förmiddagspasset - Samer 

Första scenen 

På vägen in genom byggnaden passerar jag ett långbord med en gigantisk modell gjord av 

olika legobyggnader utplacerade på en stadskarta. Maria, läraren, öppnar dörren till 

ämnesrummet för svenska och kultur. Barnen tågar in och finner sig en plats i den ring som 

tar form på mattan. En bukett konstfullt arrangerade tulpaner pryder en skänk närmast 

fönstret och ett akvarium puttrar sakta i bakgrunden. Maria börjar med att välkomna dagens 

gäst som visar sig vara undertecknad. Jag blir ombedd att presentera mig. Samlingen 

fortgår. Allehanda avverkas. Oväsentligt prat avfärdas. Maria styr dagordningen. Hon 

ställer ofta frågan varför och ber särskilt två barn fråga sig om de för tillfället sitter på en 

plats som passar dem. Så närmar vi oss samhällsämnet och Maria lyfter fram en stor låda. 

Med viss dramatik berättar hon vad de gjort och vad hon tagit sig för. Så frågar hon om de 

nappar på idén om brevväxling. För i så fall kan denna låda komma till pass menar hon och 

pekar på lådan. Ur den plockar Maria i tur och ordning upp saker som hon kort presenterar: 

vykort, renfäll, faktaböcker, skönlitteratur, sång, sångtext, kartbok och flagga. 

Hemsideadresser skriver hon upp på tavlan. Därefter sprider sig barnen ut i rummet. 
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Möblernas placering, sekvensering av tid och materiella resurser  

Rummet är utformat som ett L och möbleringen består av en blandning av bord och stolar i 

olika höjd och form av både nyare och äldre snitt, se bilaga 8. En whiteboard kombinerad 

med en projektor hänger i vuxenhöjd framför en stor rund matta. Utefter långsidan sitter 

fönster och nedanför dessa finns arbetsmaterial som papper och pennor med mera liksom 

släta stenar som någon skrivit meningar från värdegrunden på. Eleverna har olika fack för 

sina arbeten. På väggarna finns praktiska anslag, till exempel på vad som utmärker verb och 

substantiv. Tidigare projekt avslöjar bland annat att man arbetat med fåglar. Det hänger inga 

bildalster uppe. Jag finner inga tydliga spår av de enskilda barnen. Jag hinner inte överblicka 

allt material men det tycks säga att här gör vi olika.  

 

Aktivitet Helklass 

Samling: 

mottagande 

av observatör, 

samtal, 

massage  

Helklass  
Introduktion av 

uppgiften, 

ramberättelse, 

presentation av 

materialet 

Självständigt arbete  
Enskilt och gruppvis. 

Faktasamling, 

kartritning, 

färgläggning, 

renskrivning mm 

Skol-

råd 

Städning 

Tidsåtgång 30 min 15 min 90 min 30 

min 

10 min 

Resurs 

lärare 
 Vykort, renfäll, 

faktaböcker, 

skönlitteratur, sång, 

sångtext, kartbok, 

flagga, 

hemsideadresser. 

Äldre elevarbete 

   

Resurs 

elever 
  Vykort, renfäll, 

faktaböcker, 

skönlitteratur, sång, 

sångtext, kartbok, 

flagga, hemsideadresser. 

Stationär dator, iPads, 

hörlurar, häfte i 

bokformat. Pennor 

etc… Frukt 

  

 

Sociala relationer 

Vid samlingen finns en tydlig norm. Eleverna förväntas vara tysta och samlade i ringen. Vid 

avvikelser tillrättavisas detta genast. Även jag som observatör bjuds in i cirkeln och blir 

ombedd att delta genom en presentation av mig själv. En elev sitter strax intill ringen på en 
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enskild bänk. Ringen skapar en självklar fysik närhet mellan deltagarna och signalerar 

gemenskap. Det hade helt klart varit mycket avvikande om jag suttit utanför ringen i ett hörn. 

Så presenterar Maria det fysiska materialet som eleverna förväntas interagera med för att lösa 

uppgiften.  

 

Eleverna är fria att placera sig var de vill i rummet. Några barn blir kvar på mattan, andra 

väljer att arbeta två och två vid en dator och en tredje lägger sig helt sonika på 

renfällen.  Ytterligare någon sätter sig med hörlurar och andra tar plats vid borden. Denna 

spridning i rummet gör det svårt att observera allt samspel som pågår. Eleverna har alla ett 

fysiskt material som de interagerar med: pennor, saxar, iPad och musik med mera. Samspelet 

mellan barnen verkar dock bestå mer av sällskap än interaktion med uppgiftsämnet. Boken 

och brevet ska trots allt skrivas enskilt. Arbetsformen är inte explicit designad för interaktion 

elev-elev. 

 

Maria cirkulerar i klassrummet och stöttar eleverna i deras interaktion med materialet.  

Det finns vid detta tillfälle vissa likheter med innehållet i Rubys (2015) artikel. I det 

pågående bokprojektet måste eleverna på Romaskolan inte bara ägna sig åt skrivning med 

papper och penna. Flera elever ägnar sig till exempel åt att måla av sameflaggan eller lyssna 

på musik. Men till skillnad från Ruby ser jag inga barn som arbetar i 3D. Legomodellen i 

uppehållsrummet är ett undantag den är byggd i 3D och kan kontrasteras mot 

Bulltorpselevernas 2D kartor. De materiella resurserna är helt klart fler än på Bulltorpsskolan.  

 

Övergångarna är få och utgörs endast av den mellan samlingen och det självständiga arbetet. 

Eleverna är mer eller mindre fria att disponera över tiden. De skapar sina egna sekvenser, 

ibland med stöd av läraren. Några verkar växla aktiviteter och placering i rummet. De 

interagerar med olika material och olika kamrater. En elev som arbetar enskilt blir till 

exempel kvar på mattan mer eller mindre under hela passet och med samma uppgift framför 

sig. Fruktstunden integreras i arbetet. Äpplen finns uppskurna på diskbänken. Eleverna 

arbetar med sina projekt ända fram till nästa aktivitet, klassrådet, tar vid. Städningen får dröja 

till efteråt. 

 

Läraren ger ett auktoritärt intryck under samlingen och introduktionen på mattan. Hon är 

mycket vaken på det som avviker. Eleverna förväntas som nämnts vara stilla och tysta. Maria 
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fördelar ordet och styr agendan. Under detta moment ska alla ha samma fokus. Kontrasten till 

det följande självständiga momentet är stor.  

 

Bilden av samhällskunskap 

Det faktum att eleverna befinner sig i rummet för svenska och kultur och inte i rummet för 

matematik och teknik ger eleverna en fingervisning om att samhällskunskap har mer med 

svenska och kultur att göra än matematik och teknik. Vidare ger det varierande 

arbetsmaterialet en bild av ett ämne med flera olika sorters kunskapskällor. I 

samhällskunskapsämnet ingår både musik och djur liksom text och bild. För att, som läraren 

uttrycker det, “lära om samer” ska eleverna både fördjupa sig i deras kultur och engagera sig i 

en brevväxling med barn i sameskolan. Omvärldsperspektivet av samhällskunskapen är 

tydligare i just denna lektion. Eleverna ska ägna sig åt att göra nya erfarenheter snarare än att 

bearbeta de egna erfarenheterna, något som kännetecknade Bulltorpsskolan. Bilden av 

samhällskunskap som ett ämne som kännetecknas av samverkan mellan människor inom den 

egna gruppen stöds inte, men väl bilden av samverkan mellan den egna klassen och en annan 

klass, sameskolan. Även jag blir tillfrågad om jag har någon kunskap om ämnet att dela med 

mig av.  

 

6. Slutsats 

6.1 Sammanfattning och slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka och analysera de didaktiska val i tid och rum 

som fem utvalda lärare gör när de designar sin undervisning i samhällskunskap. Vidare har 

syftet varit att ställa de fyra lärarna som utgör ett och samma arbetslag på en kommunal skola 

i relation till dels varandra, dels den femte läraren som arbetar på en skola med en uttalad 

montessoripedagogik.  

 

Den tidigare forskningen visade bland annat att den fysiska klassrumsmiljön påverkar 

maktförhållanden och elevernas identitetsskapande (Nordin-Hultman; Björklid; Jedeskog). Å 

andra sidan visade Kuby m.fl.(2015) att elevernas identitet växte när de fick större frihet i tid 

och rum. Elm Fristorps (2012) konstaterar att lärmiljön villkorar elevernas deltagande. 

Samtidigt menar Tegström (2014) att det som verkar ha mest betydelse för elevernas 

möjligheter att lära inte är lärmiljön eller läromedlen utan lärarens agerande. Uppsatsens syfte 

har visserligen inte varit att studera eleverna men den har visat på vilket sätt lärarnas val 
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präglar de sociala samspelet i klassen. Analysen visar att samspelet påverkas både av lärarens 

agerande, de materiella resurserna och klassrummets möblering. Lärarens agerande blir en 

del av lärmiljön. Lärarens agerande kan också påverkas av den fysiska möblering som i 

Nessas klassrum. 

 

Mot bakgrund av designteorin har jag försökt visa att kommunikationen sker hela tiden och 

med olika tecken. Den är multimodal. Gester, tonfall och mimik liksom bordsplacering bär på 

budskap. (Rostvall och Selander 2008) Uppsatsen har försökt visa att lärarens didaktiska val 

också påverkar elevernas möjligheter att kommunicera och handla. Ibland är det avsaknaden 

av fysiskt material som begränsar elevernas kommunikation, andra gånger är det lärarens 

handlingar. Lärarens val att ge återkoppling ståendes kan till exempel skapa en distans eller 

social åtskillnad som begränsar elevernas meningsskapande. 

 

I bakgrunden skrev jag att lärarens gestaltning av läroplanens innehåll präglas av aktiva val. I 

teoridelen utvecklade jag detta genom att poängtera att även om valen är aktiva så kan de 

vara mer eller mindre medvetna. Resonemanget hänvisas till Kress och Sidiropoulou (2008, 

s.108). Mer aktiva didaktiska val visade till exempel analysen av både Nora och Håkan som 

explicit designade för moment av interaktion elev-elev. Nessa och Ester-Kajsa hade båda 

designat en möblering som stöttar interaktionen elev-elev. Trots det samspelade eleverna i 

deras klasser inte över undervisningsinnehållet i någon större utsträckning. Möbleringen har 

snarare möjliggjort samspel i form av sällskap eller som ett sätt att dela på arbetsmaterialet. 

Det sistnämnda förhållandet återspeglade sig även i Romaskolan. Rostvall och Selander 

(2008, s.14) menar att möbleringen både kan stödja och motsäga undervisningen. Så även om 

möbleringen stödjer det sociala samspelet så motsäger den det arbetssätt läraren har planerat. 

Arbetsformen, inte bordsplaceringen, möjliggjorde samspel hos Nora och Ester-Kajsa. Delvis 

så stöttades också arbetsformen av möbleringen. Ett exempel på hur läraren försöker anpassa 

möbleringen till arbetssätt kunde man annars se hos Håkan. Även om borden behöll sin 

placering i rader kunde eleverna hämta vikskärmar för att skapa avskildhet i det självständiga 

arbetet.   

 

Sammantaget visar analysen att de didaktiska resurserna och de sociala relationerna på 

Bulltorpsskolan varierar trots ett snarlikt innehåll. Formen skiljer sig helt enkel åt på olika 

sätt. De didaktiska resurserna som eleverna på Romaskolan tog i anspråk skiljde sig också en 

del från Bulltorpsskolan särskilt med hänsyn till det fysiska materialet och friheten i tid och 
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rum. Samtidigt hade dessa resurser inte någon större effekt på samspelet elev-elev. Återigen 

var arbetsformen inte sådan att den stötte elevinteraktion, utan utgjordes av enskilt arbete.  

 

Formen på undervisningen i de olika klassrummen skiljer sig som nämnts åt men trots det 

tycker jag att det varit svårare att göra en tydlig analys av den bild av samhällskunskapsämnet 

som framträder. Hos Håkan utökas bilden med filmerna och den fysiska responsen. Hos 

Ester-Kajsa stärks bilden genom fotona från närområdet men också av bundenheten till tids- 

och rumsramen. Hos Nessa blir bilden den av självständighet och frivilligt samspel. På 

romaskolan var ämnesinnehållet, samer, så specifikt att en jämförelse med de övriga inte låter 

sig göras tycker jag.  

 

Med hjälp av uppsatsens frågeställningar har jag kunnat visa på några av de konsekvenser 

lärarnas didaktiska val får för de sociala relationerna i klassrummet och elevernas bild av 

samhällskunskapsämnet. Jag har även på flera sätt försökt sätta lärarnas didaktiska design i 

relation till varandra. Samhällskunskapsämnet har dock hela tiden kommit i skymundan kan 

jag tycka. I inledningen refererade jag till Harrie Johnsson (2011, s.24) som menade att vi vet 

väldigt lite om vad som händer i samhällskunskap i de lägre åldrarna. Denna uppsats kan ge 

en bild av hur de gör. Däremot gavs de innehållsliga valen inget utrymme i uppsatsen. Det 

kan låta lite motsägelsefullt då jag har pläderat för att form och innehåll påverkar varandra.  

 

Synen på lärande som meningsskapande är utmärkande för designteorin (Rostvall och 

Selander 2008, s.13). För att skapa mening behöver eleverna ha till gång till 

meningsskapande resurser. Med andra ord behöver eleverna interagera och kommunicera för 

att skapa mening. De sociala relationerna får därför stor betydelse för elevernas lärande. 

Lärarens val när hen formar kommunikationen blir därför viktiga för de sociala relationerna. 

Detta tycker jag analysen visar. En slutsats som jag tycker mig kunna göra är den att läraren 

har stor makt över de kommunikativa resurserna i klassrummet. Jag tycker också att 

analyserna visar att läraren utnyttjar makten över tid och rum på lite olika sätt. Till exempel 

använde sig två av de observerade lärare av hot om begränsningar av tid och rum. Hos Nessa 

var eleverna mer fria, deltagandet var upp till den enskilde eleven. Håkan förekom ofta 

eleverna med ett högt tempo och engagerande uppgifter. Nora lyckades på något vis 

kombinera en frihet i tid och rum med ett styrt deltagande. Eleverna på Romaskolan hade till 

synes högre grad av frihet under det självständiga arbetet. Under samlingsmomentet var det å 

andra sidan väldigt bundna. Är det frihetens villkor? 
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Lärarens didaktiska val kan ibland visa sig slumpartade. I Ester-Kajsas klassrum faller det sig 

ändå så att bristen på material leder till interaktion elev-elev. Läraren bad eleverna dela på 

fotokopiorna över bilderna på närområdet då utskrifterna inte räckte till alla. Interaktionen 

mellan eleverna var inte lärarens primära syfte. Visserligen är händelsen att man delar på 

arbetsmaterial inte detsamma som samspel. Det skrev jag ju också tidigare men det kan ge 

upphov till interaktion. Oavsett, var det ett exempel på ett mindre medvetet val. Därför blir 

ytterligare en slutsats den att lärarens didaktiska val är slumpartade.  

 

Elm Fristorp (2012, s.276-278) menade att lärmiljön är präglad av traditioner och rutiner som 

inte reflekteras. Nora menade i intervjun att hon aldrig tänkt på att hon hade ett friutrymme 

att nyttja tid och rum. Det tycker jag talar för det jag har försökt göra. Jag har velat visa att 

det har betydelse hur man gör i lärmiljön. Nyanserna är ibland små (som att stå eller huka vid 

återkoppling) men de får betydelse. Miljön är en resurs för lärande. Den behöver därför vara 

en resurs både för läraren och eleven. Observationerna visar att läraren oftare tar del av 

utrymmet i tid och rum för att uttrycka sig på olika sätt, som Håkan till exempel. Här skiljde 

sig Romaskolan avsevärt, barnen hade en mycket större frihet. Trots det blir min slutsats att 

lärarna inte reflekterar över den frihet och makt i tid och rum som de faktiskt har.  

 

I inledningen frågade jag mig om formen inverkar innehållet. Jag undrade också om det har 

någon betydelse hur man väljer att röra sig i klassen eller att sätta upp på väggarna. Jewitt 

(2008) lyckas i sin artikel visa hur detta inverkar på den bild av ämnet som konstrueras. Just 

vad som sitter på väggarna har jag haft lite svårt att se konsekvenser av. Men jag har 

överraskats av hur mycket som går att läsa in i lärarens handlingar, i lärarens multimodala 

kommunikation. Det blir extra slående när läraren genom sin handling kan motsäga det hon 

hen säger, till exempel Ester-Kajsa. Det blev också tydligt att eleverna ofta har ett ganska litet 

utbud för att skapa mening. Meningserbjudandet är de facto begränsat om man förväntas sitta 

och lyssna på en lärare som pratar med några elever i 20 minuter. I ljuset av det är det inte 

konstigt om vissa barn väljer att göra andra saker.  

 

Till en början var jag väldigt entusiastisk över Romaskolan men det blev genom analysen allt 

tydligare att eleverna var utlämnade till en väldigt tydlig arbetsform och att interaktionen 

rörde mer det enskilda barnet och materialet snarare än ett samspel elev-elev. Eleverna 
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behöver kunskap om arbetsformen för att ta till sig innehållet. Läraren har ett stort 

friutrymme för att uttrycka sig i tid och rum. Vissa lärare utnyttjade det mer än andra.  

 

6.2 Vidare forskning 

Under arbetets gång har det varit frestande att blicka ut över hela skolhuset. Bland arkitekter 

verkar engagemanget för skolhus vara stort. Jag får intryck av att det är prestigefyllt att rita 

en skola. Det som dock saknas och på vissa håll efterlyses är samarbetet med pedagoger 

(Törnquist 2005). Bjurström (2004) menar att det historiskt funnits tydliga föreskrifter om 

hur skolbyggnaderna ska utformas men att det allt eftersom försvunnit, idag finns inte några 

egentliga regler om utformning från skolans håll. Utöver vidare forskning i ämnet skulle det 

vara av vikt att engagera sig i utformandet av skolmiljön i egenskap av pedagog.  

 

Moderna skolhus med så kallad öppenplanlösning får ofta kritik av lärare (Meland 2015). Att 

studera hur lärare gör och hur arbetsformer utvecklas i dessa miljöer skulle vara intressant. 

Det skulle även vara intressant att jämföra en samhällslektion med en lektion i ett annat ämne 

för att undersöka om designen skiljer sig åt mellan olika ämnen. 
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7.2 Otryckta källor 

                     

Observation 1 i klassrum 2016-03-10 klockan 08.25-09.35  

Observation 2 i klassrum 2016-03-15 klockan 09.50-10.40 

Observation 3 i klassrum 2016-03-16 klockan 09.50-10.40, 12.10-13.30  

Observation 4 i klassrum 2016-03-17 klockan 09.50-10.40 

Observation 5 i klassrum 2016-03-21 klockan 09.0011.25 

                     

Intervju med pedagog 1 2016-03-17 klockan 14.10–14.39  

Intervju med pedagog 2 2016-03-17 klockan 14.45–15.12  

Intervju med pedagog 3 2016-03-21 klockan 11.30–11.45  
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8 Appendix 

                         
Här redovisas de brev som skickats till pedagogerna, observationsschema och intervjuguide 

samt klassrumsskisser.  

                 

8.1 Bilaga 1: Observationsschema 

 

Elevaktiv 
helklassundervisning 

Elevpassiv  
helklassundervisning 

Läraraktiv 
handledning 

Lärarpassiv 
handledning 

 

Tid: börjar…………    slutar………. 

 

Modalitet:  Lärare…… 
 
Elever……. 
 

 

Placering: 
Lärare 
Elever 

 

Övrigt: Lärarens klädsel, gester, ton, m.m. 
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8.2 Bilaga 2: Intervjuguide 

 
Intervjun börjar: 
 
Hur många elever har ni i klassen? 
Fasta platser? Din möblering? Möblerar ni om? 
Hur pratar man i rummet? Hur fördelas ordet? 
 
Kan man säga att möbleringen har ett disciplinerande syfte? 
 
Styr möbleringen arbetsformerna? Eller tvärtom? 
Jag tycker mig inte ha sett något grupparbete men ändå arbetar eleverna ofta i grupp. 
Stämmer det? 
 
Finns det något som utmärker samhällskunskapen? Multimodala val? Arbetssätt?  
Hur ser du på ett lektionspass? Skulle man kunna dela upp den i enheter? 
 
Upplever ni att ni har ett fritt utrymme? Tid och rum regleras inte i styrdokumenten. 
 
Jag ser att du med stor tydlighet använder dig av mimik och gester, hur medvetet är det? 
Har kläder betydelse? 
 
Vilken betydelse har rummet för dig som pedagogisk resurs? 
 
Kan man tala om att rummet också har ett språk?  
Vilket budskap skulle du i så fall vilja att det sände ut till eleverna? 
 
Är det något du skulle vilja tillägga? 
 
Jag försöker sammanfatta det läraren säger och frågar om jag har missuppfattat något och 
ber att få återkomma vid oklarheter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



48 
 

8.3 Bilaga 3: Formellt brev till informanter 

 
Hej! 
 
Mitt namn är Sophia Bäck och jag studerar grundlärarutbildningens sjunde termin på 
Södertörns högskola. Just nu skriver jag mitt självständiga arbete, en uppsats i 
samhällskunskaps didaktik. Det är en utmaning kan jag säga! 
 
Jag intresserar mig för hur lärare organiserar (eller designar) sin undervisning utifrån tid och 
rumsaspekter. Min ambition är att studera 3-5 olika klasser under en lektion med ett 
gemensamt tema. Det kan bli otroligt spännande tror jag men också vara en stor utmaning 
att få till stånd. 
 
Det jag skulle vilja göra är helt enkelt att observera ett lektionstillfälle i en aktuell 
samhällsfråga och sedan hålla en cirka 30 min lång intervju med dig som lärare (vid 
passande tillfälle). Jag skulle även vilja be om att få fota klassrummet, inte för att 
dokumentera bilderna i uppsatsen utan för att ha som ett stöd till mitt eget minne. 
Observation och intervju bör ske under kommande veckor, 10, 11 eller 12. 
 
Resultatet kommer givetvis behandlas konfidentiellt. Det är frivilligt att delta och tillåtet att 
avbryta när som helst. Resultaten kommer att finnas med i min 15 poängs uppsats 
(motsvarande C-nivå) och läggas fram för examination i slutet av april. Det går givetvis att få 
en egen kopia skickad.  
 
Syftet är som sagt att visa hur lärare (ur ett designteoretisk perspektiv) designar  sin 
undervisning i samhällskunskap utifrån tid och rumsaspekter och lyfta fram lärarnas tankar 
om desamma. Jag har ingen uppfattning om att något sätt skulle vara mer korrekt än något 
annat och jag är heller inte ute efter att ta reda på det. Samspelet mellan lärande och den 
fysiska mijlön utgör enligt vissa pedagoger en forskningslucka. Denna uppsats söker belysa 
om inte precis lärande så åtminstone den fysiska miljön som en självklar del av 
undervisningen. Begreppet design syftar till det faktum att läraren ständigt gör aktiva val, 
både medvetna och omedvetna, när hen iscensätter skolans reglerade innehåll. 
 
Jag hoppas att du vill delta.  
Väl mött 
 
Sophia Bäck 
076-3402106     
sophiabaeck@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:sophiabaeck@gmail.com


49 
 

8.4 Bilaga 4: Nessas klassrum 
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8.5 Bilaga 5: Håkans klassrum 
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8.6 Bilaga 6: Noras klassrum 
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8.7 Bilaga 7: Ester-Kajsas klassrum 
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8.8 Bilaga 8: Marias klassrum 

 

 

 


