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SAMMANFATTNING 

Denna produktionsuppsats handlar om hur lärare på en fristående gymnasieskola socialt och 

individuellt konstruerar upplevt professionell kunskap om klassrumsmetodik samt huruvida 

detta är i enlighet med skolverkets definition av evidensbaserad praktik. Uppsatsen har utförts 

med bakgrund av författarens tidigare konsumtionsuppsats samt två vetenskapssociologiska 

studier. I författarens konsumtionsuppsats framgick det att ofrånkomliga problem finns med 

tillförlitligheten i utbildningsvetenskaplig forskning samt med de metoder som finns för att 

göra ändamålsenliga avvägningar mellan utbildningsvetenskaplig forskning och lokala be-

hov i svensk skola. I de två vetenskapssociologiska studierna framgick det i sin tur att veten-

skapliga processer i sig kan bära på ofrånkomliga problem med tillförlitlighet. Sammantaget 

finner författaren att dessa problem försvårar möjligheterna att få skolverkets definition av 

evidensbaserad praktik till stånd i svensk skola och att det därför är relevant att studera 

huruvida lärare arbetar i enlighet med skolverkets definition av evidensbaserad praktik eller 

om problem med tillförlitligheten istället föreligger. Med avstamp i detta har författaren be-

drivit en fallstudie utifrån konstruktivistisk teoribildning i syfte att studera detta.  

 

I första hand studerade författaren genom passivt deltagande observation två möten där fyra 

lärare deltog. Mötenas syfte var att lärarna tillsammans skulle konstruera kunskap om klass-

rumsmetodik. Detta gjorde författaren i syfte att med hjälp av den teoretiska bakgrunden få 

grepp om hur lärarna gick till väga för att tillsammans socialt konstruera kunskap om klass-

rumsmetodik. Som uppföljning på dessa möten så bedrev författaren individuella semistruk-

turerade intervjuer. Detta i syfte att med hjälp av den teoretiska bakgrunden få grepp om hur 

de studerade lärarna beskrev den sociala konstruktion de varit med och skapat. Den insam-

lade datamängden analyserades med hjälp av en modifierad form av tematisk analys. Av 

analysen framgick att lärarna inte arbetade i enlighet med skolverkets definition av evidens-

baserad praktik men att det arbete som istället gjordes teoretiskt sett kan gynna framväxten 

av evidensbaserad praktik på den studerade gymnasieskolan. Detta förutsatt att de studerade 

lärarna blir mer medvetna om hur de socialt gör sina avvägningar och hur tillförlitliga dessa 

således blir. 
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1. INLEDNING 

Denna uppsats handlar om hur lärare socialt och individuellt konstruerar upplevt professionell 

kunskap om klassrumsmetodik. Det sätt på vilket skolverket menar att denna konstruktion bör 

ske är genom evidensbaserad praktik. Evidensbaserad praktik innebär i skolverkets definition 

att lärare och annan skolpersonal säkerställer att de grundar sitt praktiska arbete i ett ändamåls-

enligt samspel mellan relevant forskning och beprövad erfarenhet1. Något som också är i enlig-

het med skollagens krav på att den utbildning som svensk skola tillhandahåller ska vila på ve-

tenskaplig grund och beprövad erfarenhet2. I min litteraturstudie fann jag dock att en betydande 

ambivalens råder inom utbildningsvetenskapen kring vilken typ av forskning som kan betraktas 

som ”relevant”3. Något som gör det komplext för lärare att identifiera vad som utgör relevant 

forskning. 

Som en följd av skolverkets rekommendation liksom de fynd som gjordes i min tidigare litte-

raturstudie så förefaller det relevant att studera hur väl skolverkets definition av evidensbaserad 

praktik realiseras i skolan. Detta då det kan finnas anledning att förvänta sig att den ambivalens 

som existerar i relation till utbildningsvetenskapen försvårar detta förverkligande. Då ända-

målsenlig klassrumsmetodik rimligen är ett centralt område att bedriva evidensbaserad praktik 

inom så fokuserar denna studie, med hjälp av konstruktivistisk teoribildning, på hur den process 

fungerar genom vilken lärare tillsammans socialt konstruerar upplevt professionell kunskap om 

klassrumsmetodik.  

Genom studiet av detta så blir det förhoppningsvis möjligt för lärare som tar del av detta arbete 

att få en antydan om hur den teoretiska grunden för yrkespraktikens utformning konstrueras 

och legitimeras i skolan. Något som i sin tur kan ge dem verktyg att själva kunna bidra till att 

deras och deras kollegors avvägningar mellan forskning, erfarenhet och eget tänkande, görs på 

ett ändamålsenligt sätt i deras framtida kollegiala samtal om klassrumsmetodik.  

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

                                                           
1 Skolverket. Forskningsbaserat arbetssätt för ökad kvalitet i skolan. 2015 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/forskningsba-

serat-arbetssatt (hämtad 2016-01-24) samt Skolverket. Forskning för klassrummet: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken. 

Stockholm: Skolverket, 2013. s. 14f 
2 SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Kap 1, 5§ 
3 Ivarsson, Peter. Dualiteternas förbannelse: En översikt över evidensproblematiserande litteratur och dess implikationer för utbildningsom-

rådet. Konsumtionsuppsats., Linköpings universitet, 2014 
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Syftet med detta arbete är att studera hur lärare i samtal med varandra socialt konstruerar upp-

levt professionell kunskap om sin klassrumsmetodik. Av intresse är på vilket sätt denna soci-

ala konstruktion konstrueras samt i vilken utsträckning detta sker med utgångspunkt i forsk-

ning och beprövad erfarenhet. Av vidare intresse är hur konstruktionen efterkonstrueras av lä-

rarna i deras beskrivning av den. Min frågeställning är således: 

1. Hur konstruerar lärare kunskap kring klassrumsmetodik i samtal med varandra? 

2. I vilken utsträckning bygger denna konstruktion kring klassrumsmetodik på ett samspel 

mellan forskning och beprövad erfarenhet? 

3. Hur beskriver lärare att denna konstruktion kring klassrumsmetodik har byggts upp under 

deras samtal med varandra? 

3. BAKGRUND 

Att tillämpa evidensbaserad praktik inom en verksamhet innebär att säkerställa att yrkesprak-

tiken i denna verksamhet är grundad i relevant forskning och beprövad erfarenhet. Konceptet 

har på senare år fått ett stort uppsving som en konsekvens av att offentlig verksamhet har un-

derställts krav på så kallad new public management där effektivitet och produktivitet står i fo-

kus4.  

I min litteraturstudie behandlades den vetenskapliga debatten om vilken typ av forskning som 

bör få kallas evidens, alltså den mest relevanta forskningen. I studien så fann jag ofrånkomliga 

vetenskapliga begränsningar i de två perspektiv på vetenskap som har dominerat debatten vilka 

har konsekvenser för förmågan att bedriva evidensbaserad praktik i svensk skola. Detta då dessa 

vetenskapliga begränsningar förorsakar en betydande ambivalens kring vilken forskning som 

kan anses vara relevant för lärares arbete. Dessa två perspektiv brukar kallas för det anglosax-

iska respektive det kontinentala perspektivet. Medan det anglosaxiska perspektivet förespråkar 

en utbildningsvetenskap som bygger på metodologisk stringens, alltså att utbildningsveten-

skapen primärt är grundad i kvantitativa sammanställningar av kontrollerade och upprepade 

experimentella studier, så förespråkar det kontinentala perspektivet en utbildningsvetenskap 

som har praktisk relevans, alltså att utbildningsvetenskapen genom kvalitativa metoder gör 

djupdykningar i praktiska kontexter.  

                                                           
4 Bohlin, I. & Sager, M (red). Evidensens många ansikten: evidensbaserad praktik i praktiken. Lund: Arkiv förlag, 2011. s. 14 samt Wenn-

ström, Johan. Lärare utan frihet: När vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen. Stockholm: Samhällsförlaget, 2014. s. 11ff 
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Perspektivens begränsningar består i deras ensidiga fokus. Det anglosaxiska perspektivet bort-

ser genom sitt ensidiga fokus från att det är mycket svårt att i experimentell miljö få grepp om 

alla variabler som förekommer i en verklig skolkontext. Något som gör den forskning som per-

spektivet producerar mindre tillförlitlig. Det kontinentala perspektivet bortser i sin tur från att 

det är svårt att veta om forskningen är tillförlitlig när den studerade miljöns variabler inte varit 

tillräckligt kontrollerade och där studien bedrivits på ett icke-experimentellt sätt.  

Avslutningsvis så fann jag i litteraturstudien att forskarparet Ingemar Bohlin & Morten Sager 

efter ett studium av dessa motsättningar, har dragit slutsatsen att evidensdefinitionen bör bygga 

på att olika yrkesverksamheter får göra avvägningen mellan de två olika perspektiven utifrån 

de behov som föreligger i den egna verksamheten. Något som förefaller vara i linje med skol-

verkets definition av evidensbaserad praktik vilken lämnar stor professionell frihet åt lärare att 

utforma sin yrkespraktik utifrån de lokala behoven. Litteraturstudien landade dock i en slutsats 

om att det är mycket svårt att inom en yrkesverksamhet som utbildningsområdet säkerställa att 

denna avvägning blir tillförlitlig, och att det således än så länge saknas tydliga lösningar på 

problemet med att basera det praktiska arbetet i skolan på evidens5.  

Utöver dessa svårigheter så har jag i två vetenskapssociologiska studier, utförda av forskarparet 

Bruno Latour & Steven Woolgar samt Claes-Fredrik Helgesson, funnit ytterligare en dimension 

i problematiken. Nämligen att själva processen att skapa kunskap kan vara ofrånkomligt sub-

jektiv på ett sätt som kan göra lärares förverkligande av evidensbaserad praktik i skolan än mer 

komplicerat. Detta i och med att lärarna inte bara har att göra med opålitlig utbildningsforsk-

ning, utan dessutom själva har anledning att misstänka problem med tillförlitligheten i den kun-

skap om sin yrkesverksamhet som de själva producerar.  

 

Latour & Woolgars studie bedrevs på ett endokrinologiskt forskningslaboratorium och behand-

las i deras bok ”Laboratory life: the construction of scientific facts”6. I detta laboratorium så 

upptäckte författarna att det vetenskapliga arbetet byggde på ett system av social förhandling 

mellan forskarna. Ett system som successivt omvandlade vissa av forskarnas uttalade påståen-

den till faktum. Detta kunde ske genom att forskare frammanade likartade påståenden som 

varandra. Något som av forskarna då sågs som en indikation på att de talade om något objektivt 

                                                           
5 Ivarsson, Peter. Dualiteternas förbannelse: En översikt över evidensproblematiserande litteratur och dess implikationer för utbildningsom-

rådet. Konsumtionsuppsats., Linköpings universitet, 2014 
6 Latour, B. & Woolgar, S. Laboratory life: the construction of scientific facts. Princeton: Princeton university press, 1986 



Peter Ivarsson 
Examensarbete del 2, VT 2016 
Ämneslärarprogrammet, Samhällskunskap 
2016-06-14 

 

7 
 

existerande. I fall där forskarna istället upplevde att olika påståenden stämde så inleddes istället 

sociala processer där övertalning till slut ledde fram till att ett påstående ansågs obestridligt7.  

 

Latour & Woolgar fann vidare att bevisen för denna i grunden sociala konstruktion städades 

bort och osynliggjordes av forskarna8. Systemet för detta systematiska osynliggörande menar 

Latour & Woolgar bottnade i formalisering. När verksamheten i laboratoriet formaliserades och 

blev till rutin menar de att det blev möjligt för forskarna att bortse från själva konstruktionspro-

cessen och dess materiella förutsättningar. Istället beskrevs tillkomsten av de vetenskapliga re-

sultaten som produkten av idéer, teorier och anledningar medan laboratoriets praktiska och ma-

teriella verksamhet glömdes bort. Något som i sin tur innebar att data ansågs härstamma ur en 

objektiv källa, fri från subjektiv påverkan. Latour & Woolgar menar att detta innebar att kon-

struktionerna trots sin stora inverkan på resultaten, gavs mycket liten uppmärksamhet i beskriv-

ningen av det vetenskapliga händelseförloppet och att upplevelsen av ett objektivt faktum såle-

des uppstod9.  

 

Helgessons studie behandlas i antologin ”Evidensens många ansikten: evidensbaserad praktik 

i praktiken”10. I studien beskrivs det praktiska genomförandet av medicinska randomiserade 

kliniska prövningar. Randomiserade kliniska prövningar är rigoröst kontrollerade experiment 

som utförs på ett urval av testsubjekt som har randomiserats, det vill säga de har inte hand-

plockats eller sorterats av forskarna som bedriver studien. Metoden anses av anhängare till det 

anglosaxiska perspektivet vara den bästa formen av forskning som ger mest tillförlitliga, i me-

ningen objektiva, resultat11.  

 

Helgesson fann dock att de randomiserade kliniska prövningarna präglades av att de forskare 

som bedrev studierna gjorde subjektiva bedömningar. Bedömningar som under den studerade 

forskningsprocessens gång städades undan från resultatredovisningen av forskare på olika ni-

våer i syfte att ge resultatredovisningen ett objektivt intryck. Helgesson kallar det observerade 

städandet för ”datatvätt” åsyftande att dess syfte var att kontinuerligt rengöra redovisningen av 

                                                           
7 Latour, B. & Woolgar, S. Laboratory life: the construction of scientific facts. Princeton: Princeton university press, 1986. s. 70, 83f 
8 Ibid. s. 173f 
9 Ibid. s. 63, 69 
10 Helgesson, Claes-Fredrik. Avstånd och datatvätt i stora kliniska läkemedelsprövningar: Om två förbisedda företeelser som ökar prövning-

arnas trovärdighet. I Evidensens många ansikten: Evidensbaserad praktik i praktiken, Ingemar Bohlin och Morten Sager (red.). Lund: Arkiv 
förlag, 2011 
11 Ivarsson, Peter. Dualiteternas förbannelse: En översikt över evidensproblematiserande litteratur och dess implikationer för utbildnings-

området. Konsumtionsuppsats., Linköpings universitet, 2014 
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data från bevis på att subjektiva bedömningar gjorts. ”Datatvätten” resulterade således i före-

komsten av så kallade confounders, det vill säga osynliga variabler som har haft en påverkan 

på resultaten men som inte ingick i resultatredovisningen 12. De subjektiva bedömningar som 

städades bort från resultatredovisningen uppstod i sin tur som en metod att hantera situationer 

då det skett misstag i forskningsproceduren och där det därför krävdes att subjektiva bedöm-

ningar gjordes om vad som faktiskt ägt rum. De subjektiva bedömningar som Helgesson obser-

verade bottnade både i dialoger mellan hierarkiskt jämställda forskare där konsensus mellan 

dessa uppnåddes, och i dialoger där bedömningar från forskare av högre rang tilläts trumfa 

kontrasterande bedömningar från forskare lägre ner i hierarkin13. Helgesson fann alltså i sin 

studie likartade tendenser som de Latour & Woolgar fann i sin. 

 

4. TEORETISK GRUND FÖR TOLKNING 

Ovan har två fenomen beskrivits; användandet av subjektiva bedömningar och påståenden i 

formaliserade sammanhang i syfte att skapa socialt upplevda faktum, samt städande av data-

material i syfte att ge dessa upplevda faktum ett mer objektivt intryck. Dessa fenomen utgör 

tillsammans användbara teoretiska verktyg för det övergripande syftet med detta arbete. Det 

vill säga syftet att studera huruvida kunskapsambivalensen inom utbildningsvetenskapen också 

kan åtföljas av en kunskapsambivalens i en praktisk skolkontext som försvårar förverkligandet 

av evidensbaserad praktik. Detta då fenomenen delger verktyg för att granska huruvida lärares 

produktion av kunskap kring sin yrkesverksamhet kan sägas vara så objektiv att den kan tänkas 

få ändamålsenliga konsekvenser eller om den i likhet med de av Latour & Woolgar samt av 

Helgesson studerade sammanhangen har brister i tillförlitligheten som försvårar detta. Anled-

ningen till att jag utgår ifrån att parallellen kan dras mellan kontexterna är att jag anser att lärares 

kunskapsproduktion om sin yrkesverksamhet är en form av mjuk vetenskap och därmed något 

som utifrån Latour & Woolgars slutsatser i sitt arbete kan likställas med hård vetenskap i relat-

ion till hur kunskapen konstrueras14. Utifrån detta så kan konstruktionen av naturvetenskaplig 

kunskap och lärares konstruktion av evidensbaserad praktik och annan verksamhetsspecifik 

kunskap jämföras med hjälp av samma teoretiska verktyg.  

                                                           
12 Helgesson, Claes-Fredrik. Avstånd och datatvätt i stora kliniska läkemedelsprövningar: Om två förbisedda företeelser som ökar prövning-

arnas trovärdighet. I Evidensens många ansikten: Evidensbaserad praktik i praktiken, Ingemar Bohlin och Morten Sager (red.). Lund: Arkiv 
förlag, 2011. s. 81f, 88f 
13 Ibid. s. 84ff 
14 Latour, B. & Woolgar, S. Laboratory life: the construction of scientific facts. Princeton: Princeton university press, 1986. s. 255f 
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I relation till mitt syfte har jag funnit det rimligt att använda dessa teoretiska verktyg för att 

studera mötessituationer inom skolverksamheten där den grundläggande kunskapen om utbild-

ningsverksamheten på skolan produceras. Utbildningsverksamheten ska, så som nämnts i detta 

arbetes inledning, enligt skollagen vila på vetenskaplig grund och på beprövad erfarenhet. Uti-

från detta är det rimligen som mest aktuellt att evidensbaserad praktik kommer till stånd under 

dessa möten. Det är vidare också aktuellt att studera denna mötestyp eftersom de aktualiserar 

de problem med tillförlitlighet som ovan beskrivits. Mötenas formaliserade natur bidrar till ett 

professionellt intryck men det är rimligen desto svårare för utomstående att få en tydlig indi-

kation på kvalitén på den kunskap som producerats under dessa möten. Kvalitetssäkringen av 

denna typ av möten försvåras också ytterligare av den ovan beskrivna ambivalens som råder i 

relation till hur den evidensbaserade praktik som är tänkt att kvalitetssäkra skolverksamheten, 

bör utformas.  

För att få en bild av tillförlitligheten i den kunskap som produceras under möten av denna typ 

så har jag valt att med utgångspunkt i denna forskningsbakgrund kritiskt studera mötessituat-

ioner där lärare tillsammans konstruerar kunskap om sin klassrumsmetodik, en central del i 

säkrandet av en högkvalitativ utbildningsverksamhet. Med avstamp i detta är därför avsikten 

med detta arbete att besvara de tre forskningsfrågorna genom att komma under ytan på hur 

lärare använder sig av påståenden under formaliserade möten för att konstruera upplevd kun-

skap om klassrumsmetodik samt hur de i sin beskrivning av dessa möten städar bort delar av 

hur dessa möten faktiskt gått till i syfte att ge dess förlopp ett mer objektivt intryck. 

Min ontologiska och epistemologiska utgångspunkt i detta arbete blir utifrån detta en konstruk-

tivistisk sådan. Detta innebär att jag antar att den kunskap om klassrumsmetodik som lärare 

framställer tillsammans, inte kommer till i enlighet med någon objektiv naturlag utan i enlighet 

med en kontextuell betydelseregim. Något som innebär att denna kunskap därför inte ses som 

ett objektivt ting som upptäcks genom utforskande av objektiva sanningar. Den konstruerade 

kunskapen om klassrumsmetodik anses istället, i enlighet med konstruktivistisk teoribildning, 

vara en tankekonstruktion som konstruerats genom språklig förhandling15.  

I enlighet med detta samt med de två teoretiska verktyg som erhållits ur bakgrunden, så utgår 

mina tolkningar i detta arbete från ett antagande om att lärare socialt har konstruerat kunskapen 

                                                           
15 Brinkkjaer, U. & Høyen, M. Vetenskapsteori för lärarstudenter. 1. Uppl. Lund: Studentlitteratur, 2013. s. 95, 102 
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om klassrumsmetodik genom påståenden som bemötts med bekräftande eller avvisande språk-

lig respons. De studerade lärarna antas alltså genom ett utbyte av påståenden tillsammans ha 

kommit överens om, och därmed skapat, en intersubjektiv definition av vad som är relevant 

kunskap kring klassrumsmetodik. Den teoretiska utgångspunkten innefattar också ett antagande 

om att lärare i sina beskrivningar av sin konstruktion av kunskap om klassrumsmetodik städar 

bort delar av den faktiska process som legat bakom denna konstruktion. Detta i syfte att få 

denna kunskap som de skapat socialt att framstå som mer objektiv. I arbetet har jag valt att 

använda begreppet ”datatvätt” utifrån Claes-Fredrik Helgessons ovan beskrivna definition. 

Detta för att göra det tydligt att det handlar om att lärarna efter själva konstruktionsprocessen 

är genomförd ”tvättar” denna process ren från subjektivism genom att beskriva den som mer 

objektivt grundad än vad den har varit. Jag har dock modifierat Helgessons definition av detta 

begrepp på så sätt att jag i arbetet sett beteendet som mindre systematiskt och medvetet och mer 

som en spontan, språklig praktik hos de studerade lärarna som de kan vara mer eller mindre 

medvetna om att de använder. Således bör min definition av begreppet ses som åtskild den 

betydelse som begreppet har haft i andra vetenskapliga sammanhang än det som här föreligger.  

5. METOD  
 

Studien har som ovan framgått haft till syfte att skapa inblick i hur lärare tillsammans genom 

påståenden under samtal skapar kunskap om sin klassrumsmetodik samt hur de genom indivi-

duella påståenden efterkonstruerar denna kunskap. Inblick i detta har åstadkommits genom att 

två metoder som fångar upp verbala påståenden och narrativ har kombinerats: passivt delta-

gande observation och semistrukturerad intervju.  

Den deltagande observationen har med hjälp av ljudinspelning utförts under möten där lärarna 

tillsammans har skapat kunskap om klassrumsmetodik. Detta i syfte att så noggrant som möjligt 

fånga upp narrativa sammanhang där det förekommer språkliga utbyten kring lärarnas klass-

rumsmetodik16. Detta har sedan kompletterats med semistrukturerade intervjuer där de indivi-

duella lärarna har delgivits möjlighet att beskriva sin upplevelse av den sociala konstruktions-

processen på ett sätt som varit tillräckligt strukturerat för att kunna jämföras och samtidigt till-

räckligt fritt för att kunna anpassas under intervjuns gång för att få mer informativa svar på 

frågorna17.  

                                                           
16 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl. Malmö: Liber, 2011. s. 265f samt 397 
17 Ibid. s. 206, 413f 



Peter Ivarsson 
Examensarbete del 2, VT 2016 
Ämneslärarprogrammet, Samhällskunskap 
2016-06-14 

 

11 
 

Till intervjuerna valde jag att formulera fyra öppna frågor (se bilaga 1) vilka fångar upp lärarnas 

upplevelse av hur samtalen under de studerade mötena har gått till. Att jag valde öppna frågor 

berodde på att jag dels ville få så autentiska svar som möjligt och dels att jag på detta sätt kunde 

få mer utförlig information om i vilken utsträckning lärarna datatvättade den konstruktion de 

åstadkommit under auskultationsmötena18.  

De två första frågorna har ställts i syfte att undersöka lärarnas upplevelse av grunderna för de 

påståenden om klassrumsmetodik som har uttalats under mötena. Alltså huruvida de upplever 

att dessa har varit grundade i forskning, beprövad erfarenhet eller eget tänkande. Med ”eget 

tänkande” har avsetts tänkande som läraren förnuftsmässigt har resonerat sig fram till och som 

saknar grund i forskning och beprövad erfarenhet.  

Den tredje frågan har ställts i syfte att undersöka huruvida lärarna upplever att deras responser 

på varandras påståenden har varit förstärkande eller utmanande medan den fjärde frågan har 

ställts i syfte att undersöka huruvida lärarna upplever att samtalen under mötena har utgjort 

evidensbaserad praktik enligt skolverkets definition. Dessa intervjuer har av samma skäl som 

observationerna varit föremål för ljudinspelning. 

Studien är utförd med ett bekvämlighetsurval av fyra lärare på en specifik gymnasieskola. Be-

kvämlighetsurvalet bottnar i att det har varit nödvändigt att basera urvalet på de grupper av 

lärare som har funnits tillgängliga. Det vill säga de grupper av lärare som tillsammans har be-

drivit den typ av formaliserade möten som jag i kraft av min forskningsbakgrund intresserat 

mig för i arbetet. 

De fyra deltagande lärarna har undertecknat ett avtal (se bilaga 2) som gör gällande att studien 

ska bedrivas med fullt beaktande av de forskningsetiska kraven. Genom sitt undertecknande 

har respondenterna förklarat sig informerade om sin roll och om studiens förutsättningar och 

därmed godkänt sitt deltagande i studien i enlighet med de forskningsetiska informations- och 

samtyckeskraven. I arbetet har utifrån detta avtal lärarna delgivits fingerade och könsneutrala 

namn i enlighet med det forskningsetiska konfidentialitetskravet19. 

Genomförandet av den deltagande observationen ägde rum under två möten. Under observat-

ionen var jag passiv då jag ville observera så autentiska samtal som möjligt och därmed inte 

                                                           
18 Bryman, A. Social Research Methods, 4th Edition. Oxford University Press 2012. s. 247  
19 Vetenskapsrådet, Codex – regler och riktlinjer för forskning, codex.vr.se, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskap-

lig forskning, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. (hämtad 2016-05-22) 
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ville att min närvaro skulle förändra hur de annars skulle ha skett. Under observationen noterade 

jag mentalt passager av direkt anknytning till mitt syfte med studien för att på så vis få ett 

preliminärt grepp om hur samtalen varit upplagda inför min transkribering och efterföljande 

analys utav dem. Jag använde här inte anteckningar då jag upplevde att det skulle kunna ha en 

påverkan på autenticiteten i situationen. Alltså att det skulle kunna få till följd att de studerade 

lärarna i för stor utsträckning tänkte på det faktum att de studerades och som en följd av detta 

förändrade sitt beteende.  

Intervjuerna genomfördes i sin tur vid olika tillfällen där de fyra studerade lärarna hade möjlig-

het att träffa mig för intervju på tu man hand. Under intervjuernas gång blev det tydligt att 

främst den första av de fyra ursprungliga frågorna krävde uppföljningsfrågor i syfte att få de 

svar som varit tänkta på den. Därför ställdes sådana, i enlighet med den semistrukturerade in-

tervjumetodens strukturerade men samtidigt flexibla natur20.  

Intervjuerna bedrevs vidare, med utgångspunkt i det upplägg som rekommenderas i Jan Trosts 

bok Kvalitativa intervjuer, om att dessa bör inledas och avslutas med information om intervjun 

och möjlighet för den intervjuade att delge sina frågor och synpunkter.21. Detta dels i syfte att 

uppnå en avslappnad och autentisk intervjusituation och dels i syfte att ytterligare säkra att det 

forskningsetiska informationskravet uppfylldes.  

Som inledning på var och en av intervjuerna så informerade jag således den lärare jag skulle 

intervjua om syftet med intervjun och hur intervjun skulle gå till. Sedan frågade jag om denne 

hade några frågor, synpunkter eller funderingar innan vi inledde intervjun. Själva intervjun fort-

löpte på så vis att jag i tur och ordning ställde de fyra frågorna. När jag upptäckte att ett svar 

delgetts som inte fullt ut besvarat den fråga jag ställt så följde jag upp frågan med uppföljnings-

frågor. På detta sätt kunde jag förtydliga för de intervjuade läraren vad det var jag ville ha ett 

svar på. Något som i slutändan gav mig jämförbara resultat. 

Behovet av uppföljningsfrågor under intervjun berodde på att frågeformuleringen på fråga ett 

varit för abstrakt formulerad i relation till den tredje kunskapsformen ”annan kunskap”, vars 

förekomst under auskultationsmötena jag frågade om. Som en konsekvens av detta så precise-

rade jag för de intervjuade lärarna att det jag avsåg med frågan var tänkande som lärarna för-

                                                           
20 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl. Malmö: Liber, 2011. s. 206 
21 Trost, J. Kvalitativa intervjuer. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2010. s. 170f 
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nuftsmässigt har resonerat sig fram till och som saknar grund i forskning och beprövad erfaren-

het. När detta preciserats så delgavs jag svar på denna fråga vilka var i enlighet med min avsikt. 

Också fråga två, i vilken begreppet ”annan kunskap” också hade använts, delgavs i och med 

min precisering av vad som menats med ”annan kunskap”, svar som var i enlighet med min 

avsikt med denna fråga.  

Totalt resulterade observationerna och intervjuerna i fyra timmar och 26 minuter inspelad data. 

Av denna mängd bestod två timmar och 22 minuter av inspelad data från auskultationsmötena 

medan två timmar och två minuter bestod av inspelad data från intervjuerna.  

Denna totala datamängd transkriberades sedan ordagrant i sin helhet. Detta med undantag för 

olika former av förstärkande bekräftanden som hade uttalats under de observerade mötena sam-

tidigt som andra deltagare hade längre utläggningar. Det handlade här om ord så som ”Mm”, 

”Ja”, ”Nej”, ”Just det” och ”Precis” vilka åhörarna konsekvent flikade in under den talandes 

redogörelser. I de fall där denna typ av bekräftanden inte har fyllt denna funktion har de dock 

transkriberats. Detta i syfte att få en tydlig översikt över dessa fall och därmed underlätta ana-

lysen. Samtidigt har fenomenet med de ovan nämnda bekräftande ordens konsekventa före-

komst utgjort en viktig utgångspunkt i analysen då de har en direkt inverkan på hur kunskapen 

har konstruerats socialt.  

Som en följd av att en del påståenden föranlett sociala påståendeprocesser där utbyten av på-

ståenden har skett på ett sätt som behöver beskrivas narrativt för att förstås så har jag valt att 

ordagrant transkribera de tillfällen när sådana processer har ägt rum. Genom denna noggranna 

transkription så har det varit möjligt att i resultatredovisningen delge läsaren översiktliga nar-

rativ som beskriver dessa påståendeprocesser.  

Kontinuerligt under arbetets gång har jag också letat upp de olika påståendena i ljudfilerna och 

kontrollerat att de verkligen bekräftas eller utmanas samt i vilken utsträckning dessa företeelser 

har förekommit. För frågeställningen väsentliga delar av den datamängd som har transkriberats 

har sedan inkluderats i detta arbete i beskrivande form, narrativ form samt i citatform. 

Analysen av det transkriberade materialet har skett genom att de påståenden som uttalats om 

klassrumsmetodik under mötena har sammanställts i tabellform. Tabellerna har byggt på en 

modifierad form av tematisk analys och har således utifrån syftet med arbetet använts för att 

kategorisera för syftet relevanta delar av den transkriberade datamängden.  
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I tabellerna kategoriserades utifrån detta två huvudteman med ett antal subteman. I det första 

huvudtemat kategoriserades vad jag i analysen av transkriptionerna kodat som lärarnas inle-

dande påståenden om olika former av klassrumsmetodik. Dessa påståenden kategoriserades se-

dan i sin tur in i subteman utifrån om de utgjort värderande eller rekommenderande påståenden 

om olika former av klassrumsmetodik, samt utifrån vilken uttalad grund de haft. Med uttalad 

grund avsågs vad påståendet uttalat grundade sig i. Det kunde här handla om allt från att läraren 

refererade till sin egen erfarenhet till att denne påstod sig ”tro” att något stämde.  

I det andra huvudtemat kategoriserades vad jag i analysen av transkriptionerna kodat som lä-

rarnas respons på dessa initiala påståenden om olika former av klassrumsmetodik. Denna re-

spons kategoriserades sedan i sin tur in i subteman utifrån om responsen varit förstärkande eller 

utmanande av det initiala påståendet. Responserna kategoriserades i tabellerna som förstär-

kande i de fall där de utgjorde förstärkande ord så som till exempel ”Mm”, ”Ja”, ”Nej”, ”Just 

det” och ”Precis”, eller där de utgjorts av bekräftande påståenden, alltså påståenden som varit i 

enlighet med det ursprungliga påståendet. Responserna kategoriserades i tabellerna istället som 

utmanande i de fall där de bestått av påståenden som varit kritiska till de initiala påståendena, 

alltså respons som har ifrågasatt sanningshalten i det initiala påståendet. Också dessa påståen-

dens och responsers uttalare kategoriserades för att underlätta den vidare analysen22.  

Den tematiska analysen har sedan åtföljts av en analys av det narrativ som bildats av det se-

kventiella samspelet mellan påståenden och responser under de studerade mötena. Detta i syfte 

att få grepp om hur de påståendeprocesser som detta samspel bildar fyller funktionen av att 

socialt konstruera kunskap om klassrumsmetodik. Denna del av analysen har alltså lyft blicken 

från de tematiska grupperingarna och till hur dessa grupperingar samspelat med varandra. 

I arbetet har sedan resultaten av denna analys beskrivits i den löpande texten. I de fall där en 

social påståendeprocess har inletts som behöver beskrivas narrativt för att förstås så har så skett. 

Något som endast har varit fallet vid sociala påståendeprocesser som involverat utmanande re-

spons medan sociala påståendeprocesser där det initiala påståendet konsekvent har förstärkts 

har kunnat sammanfattas på ett kortfattat och beskrivande sätt. Detta som en följd av att påstå-

endeprocesser där utmanande respons förekommit har präglats av nya påståenden medan de 

                                                           
22 Bryman, A. Social Research Methods, 4th Edition. Oxford University Press 2012. s.579f  
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påståendeprocesser som enbart innehållit förstärkande respons enbart har innehållit bekräftande 

ord och upprepningar av det initiala påståendet.  

I analysen av intervjuerna användes i likhet med analysen av observationerna en form av te-

matisk analys och svaren på intervjufrågorna kategoriserades således i fyra teman vilka sedan 

redovisats i löpande text. Det första temat behandlade lärarnas upplevelse av förekomsten av 

forskning och beprövad erfarenhet som grund för påståendena under samtalen. Det andra te-

mat behandlade lärarnas upplevelse av förekomsten av eget tänkande som grund för påståen-

dena under samtalen. Den tredje temat behandlade lärarnas upplevelse av i vilken utsträckning 

responsen på påståendena varit förstärkande respektive utmanande och slutligen behandlade 

det fjärde temat huruvida lärarna upplevde att samtalen sammantaget kunde sägas vara i enlig-

het med skolverkets definition av evidensbaserad praktik. 

Analysen av dessa svar i sin kategoriserade form skedde genom jämförelse med de slutsatser 

jag hade dragit av analysen av mötestranskriptionerna. Utifrån denna jämförelse så drog jag i 

analysen slutsatser utifrån likheter och skillnader mellan mötestranskriptionerna och lärarnas 

beskrivningar av mötesförloppen.  

 

Utifrån min metod så har inte ambitionen med arbetet varit att få till stånd en kvantitativ gene-

ralisering av de fenomen jag observerat i analysen. Istället har arbetet varit tänkt att ge en kva-

litativ beskrivning av hur det kan se ut när lärare konstruerar kunskap kring sin klassrumsme-

todik. Något som i sin tur har jämförts med andra fall där liknande typer av social konstrukt-

ion har ägt rum. Detta innebär att arbetet på sin höjd kan göra så kallade ”moderatum”-gene-

raliseringar, alltså blygsamma generaliseringar som bygger på induktioner utifrån ett antal 

likartade fall23. De studier vars resultat jag i detta arbete har jämfört resultat med har dock ut-

förts i naturvetenskapliga sammanhang och inte i lärares praktiska vardag. Något som kan in-

nebära att olika osynliga variabler föreligger som har olika inverkan på hur konstruktionen av 

kunskap går till. Som en följd av detta så har jag undvikit att göra en sådan generalisering i 

detta arbete. Istället har de slutsatser jag har dragit i analysen av det transkriberade materialet 

fokuserat på den studerade kontexten. Då jag i arbetet har intresserat mig för det språkliga och 

därmed kategoriserat påståenden utifrån uttalad grund så föreligger också en möjlighet att på-

ståenden vilka uttalat grundat sig i lärarnas egna tänkande outtalat haft viss grund i forskning 

                                                           
23 Bryman, A. Social Research Methods, 4th Edition. Oxford University Press 2012. s. 406  



Peter Ivarsson 
Examensarbete del 2, VT 2016 
Ämneslärarprogrammet, Samhällskunskap 
2016-06-14 

 

16 
 

eller beprövad erfarenhet. Något som i sin tur bär implikationer för vilka slutsatser jag kan dra 

också om den specifika kontexten.  

6. RESULTAT 

Nedan presenteras de resultat som kommit av min bedrivna studie. Inledningsvis beskrivs i 

punkt 6.1 den studerade miljön och deltagarna i studien. Detta i syfte att ge läsaren en oriente-

ring om det sammanhang i vilket auskultationsmöten och intervjuer ägt rum. Här beskrivs 

först själva skolan och lärarna samt vad de studerade auskultationsmötena har haft för tänkt 

syfte och upplägg.  

Efter detta beskrivs i punkt 6.2 den konstruktion som har observerats på dessa auskultations-

möten i stora drag, alltså utifrån vilka teman och processer som påståendena har legat till 

grund för en social konstruktion av kunskap om klassrumsmetodik.  

Sedan beskrivs i punkt 6.2.1 samt punkt 6.2.2 i tur och ordning de två auskultationsmötenas 

förlopp och det konstruerande som har ägt rum på var och ett av dessa auskultationsmöten. 

Först dess generella förlopp, sedan de sociala påståendeprocesser som inleddes som en följd 

av när lärarna delgav varandra utmanande respons och slutligen en sammanfattning av de cen-

trala fynden under var och ett av de två auskultationsmötena.  

Som avslutning på resultatredovisningen för de två auskultationsmötena så beskrivs i punkt 

6.2.3 vilken typ av konstruktion som det observerade mönstret samt de specifika sociala på-

ståendeprocesserna totalt sett har resulterat i. Här beskrivs i vilken utsträckning konstrukt-

ionen kommit att bygga på forskning, beprövad erfarenhet samt lärarnas eget tänkande. Det 

beskrivs vidare i vilken utsträckning konstruktionen kommit att bygga på förstärkande eller 

utmanande respons. 

 

Efter att resultaten från auskultationsmötena behandlats så beskriver resultatdelen i punkt 6.3, 

istället förekomsten av den datatvätt som i detta arbetes teoridel antogs skulle komma av de 

intervjuer som efter mötena bedrevs med de deltagande lärarna. Här beskrivs alltså i vilken 

utsträckning samt på vilket sätt lärarna har tvättat bort delar av mötesprocesserna i syfte att ge 

dessa processer ett mer objektivt intryck.  
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Resultaten av studiet av lärarnas datatvättande under intervjuerna har kategoriserats i fyra om-

råden vilka bygger på de frågor som ställts. Först beskrivs i punkt 6.3.1 lärarnas uttalade upp-

levelse av i vilken utsträckning samtalen under auskultationsmötena har byggt på forskning 

och beprövad erfarenhet. Detta följs sedan upp i punkt 6.3.2 av en beskrivning av deras upple-

velse av i vilken utsträckning eget tänkande har legat till grund för samtalen. Efter detta be-

handlas i punkt 6.3.3 lärarnas upplevelse av i vilken utsträckning förstärkningar respektive ut-

maningar av påståenden förekommit i dessa samtal. Slutligen behandlas i punkt 6.3.4 lärarnas 

upplevelse av samtalens närhet till skolverkets definition av evidensbaserad praktik.  

Resultatdelen om intervjuerna avslutas sedan i punkt 6.3.5 med en beskrivning av vilken typ 

av datatvätt som lärarnas beskrivningar totalt sett har resulterat i. Här behandlas i vilken ut-

sträckning lärarna har ”tvättat” de typer av påståenden som förekommit och dess grund i 

forskning, beprövad erfarenhet samt eget tänkande, i syfte att få dem att framstå som mer ob-

jektiva. 

6.1 Introduktion till den studerade miljön 

 

Studien har bedrivits på en fristående gymnasieskola med 420 elever i södra Sverige. Skolan 

har 90 procent behöriga lärare i personalstyrkan och har en teoretisk inriktning med samhälls-

vetenskapliga och naturvetenskapliga program.  

På gymnasieskolan pågick ett ettårigt projekt med syfte att skapa en vana och en rutin hos lä-

rarna på skolan att besöka varandra och därigenom utveckla klassrumsmetodiken. Detta genom 

att lärarna mellan vårterminen 2015 och vårterminen 2016 delats in i grupper och fått prova på 

att auskultera, och sedan ge feedback, på varandras lektioner utifrån ett utdelat auskultations-

material. Detta material hade delgivits lärarna en vecka innan deras respektive auskultations-

tillfälle.  

I auskultationsmaterialet fanns det direktiv för hur auskultationen och de uppföljande samtalen 

under auskultationsmötena skulle gå till. I instruktionen angavs att lärarna vars lektioner skulle 

studeras, skulle informera den som skulle auskultera om en eller två områden som denne ville 

få feedback på. Här angavs också att auskultationsmöte 2 skulle behandla digitala resurser och 

att de utvalda områdena således borde handla om detta. Här angavs också som tips att lärarna 

borde fokusera på det som fungerar väl samt ”ha fokus på vad du kan göra istället för vad 

eleven, skolledningen eller förvaltningen kan göra annorlunda. Detta eftersom du kan styra 
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dina egna handlingar mycket enklare än andras”. Under denna projekttid var auskultationerna 

tänkta att leda till förbättrad klassrumsmetodik.     

De lärare som deltagit i studien är fyra lärare med olika ämneskombinationer som inte delas 

sinsemellan. Dessa lärare har delgetts de fingerade och könsneutrala namnen Ellis, Vida, Sam 

och Kim i syfte att uppfylla det forskningsetiska kravet på konfidentialitet. Kim är förstelärare 

på skolan och har i egenskap av detta organiserat de studerade auskultationsmötenas utformning 

samt utformat det utdelade auskultationsmaterialet.  

I det första studerade auskultationsmötet deltog Ellis och Kim. Under det andra auskultations-

mötet deltog Kim, Sam och Vida. I arbetet refereras det till två andra lärare vilka på samma sätt 

delgetts fingerade könsneutrala namn. Dessa två kallas i arbetet för Alde och Red. 

6.2 Konstruktionen av kunskap om klassrumsmetodik 

 

Som ovan framgått studerade jag två möten som hade till syfte att utgöra uppföljning på aus-

kultationer som lärarna hade gjort hos varandra. Dessa möten gick till som så att den lärare som 

hade auskulterat inledningsvis beskrev klassrumssituationen denne observerat. I detta ingick en 

beskrivning av händelseförloppet samt av elevernas och den studerade lärarens respektive be-

teenden. Sammantaget resulterade denna redogörelse i en beskrivning av hur interaktionen mel-

lan läraren och eleverna fungerat i klassrummet.  

Utifrån denna beskrivning skedde sedan olika former av utskott, det kunde handla om att en 

fråga ställdes eller att ett påstående gjordes, som resulterade i enskilda eller flera på varandra 

följande bekräftanden eller påståenden vilka resulterade i en slutsats kring den del ifrån vilken 

utskottet kommit.  

De påståenden som utgjorde utskott på beskrivningen av lektionerna byggde i huvudsak på fyra 

ting: vad läraren ansåg stämde (ofta markerat med ordet ”ju”), vad läraren tyckte, vad läraren 

trodde samt vad läraren kände. Ibland byggde de istället på uttalade exempel på lärarens tidigare 

erfarenheter. Forskning refererades i sin tur inte till överhuvudtaget under samtalen något jag 

återkommer till i sammanfattningen nedan av den konstruktion som ägde rum på dessa möten. 

 Många av påståendena under samtalet var i sin tur helt frånkopplade ämnet lärarens klassrums-

metodik och berörde istället sådana saker som elevernas beteende, lärarnas känslor samt av 

lärarna upplevt störande ramfaktorer så som tidsbrist och dåligt fungerande salar eller annan 

utrustning. Dessa påståenden kommer i kraft av syftet med detta arbete inte att behandlas här.  
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Under mötessituationerna konstruerades konsensus om vad som skett under de lektioner som 

lärarna auskulterat på, om klassrumsmetodiken under dessa lektioner hade varit bra eller dålig 

samt vilken klassrumsmetodik som hade varit önskvärd att använda istället eller utöver den som 

använts. Ur den tematiska analysen och analysen av samspelet mellan teman framgick att denna 

konstruktion skedde genom att olika former av värderande eller rekommenderande påståenden 

uttalades varpå den eller de för tillfället åhörande lärarna bekräftade eller utmanade dessa på-

ståenden.  

Förstärkande respons på påståenden, med vilket avses bekräftelser på att dessa påståenden 

stämmer, skedde antingen genom de medhållande ord som ovan beskrivits (”Mm”, ”ja”, ”nej”, 

”just det”, ”precis”), eller genom egna påståenden i enlighet med det föregående påståendet.  

Utmanande respons på påståenden, med vilket avses förnekande av att dessa påståenden stäm-

mer, skedde i form av egna påståenden i konflikt med det föregående påståendet. Utmanande 

respons tvingade i regel fram nya och mer övertygande former av påståenden medan förstär-

kande respons i regel resulterade i medhållande ord och omformulerade upprepningar av det 

ursprungliga påståendet.  

6.2.1 Konstruktionen under auskultationsmöte 1  

 

Påståendena från det första auskultationsmötet sammanställdes, som nämnts i metoddelen, i 

tabellform. Sammantaget framgick det från denna sammanställning att lärarna inte byggde nå-

got av sina initiala påståenden på forskning men däremot i ett antal fall på vad som kan ses som 

beprövad erfarenhet. Ellis hänvisade i sina initiala påståenden tre gånger till vad som kan besk-

rivas som erfarenhetsgrundad kunskap medan Kim gjorde detta två gånger i sina. I samtliga av 

dessa fall handlade erfarenheten om lärarens kännedom om elevernas, klassens samt skolans 

egenskaper och vilka implikationer dessa har för klassrumsmetodiken.  

Övriga påståenden utgick istället från Ellis´ och Kims eget tänkande, alltså från utgångspunkter 

som saknar uttalad grund i forskning och beprövad erfarenhet. Fyra av dessa påståenden byggde 

på påståendet ”jag tror”, ett byggde på påståendet ”jag tycker” och ett byggde på ett direkt 

påstående av typen ”så här är det”.  

Av tabellen framgick vidare att de initiala påståendena under mötet i slutändan blev tagna för 

sanning av Ellis´ och Kim genom att de delgavs förstärkande respons. Detta både genom en-

skilda förstärkningar och  genom sociala påståendeprocesser. Detta med undantag för ett fall 
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där utmanande respons resulterat i en social påståendeprocess där det motsatta påståendet till 

det initiala i slutändan togs för sanning.  

Tre påståenden föranledde sociala påståendeprocesser. Samtliga dessa tre påståenden delgavs 

utmanande respons och satte därmed igång en social påståendeprocess där nya påståenden pre-

senterades. Dessa påståendeprocesser beskrivs i narrativ form nedan.  

Påstående 1: Individuell tillrättavisning har större effekt än generell 

I första fallet behandlades ämnet individuell tillrättavisning. Ellis beskrev att denne observerat 

att Kim inte riktade sina uppmaningar till tystnad till specifika elever. Ellis hade också obser-

verat att Kim kunde elevernas namn i samband med att Kim lånade ut böcker till eleverna under 

den studerade lektionen. Utifrån detta argumenterade Ellis för att Kim skulle uppnå större effekt 

på ljudnivån i klassrummet om denne utnyttjade sin namnkunskap till att tillrättavisa enskilda 

elever direkt.  

Kim invände då att detta kunde sakna effekt som en följd av att många elever för oväsen sam-

tidigt och att det då är svårt för Kim att identifiera och tillrättavisa de pådrivande eleverna. Ellis 

framhärdade dock genom att mena att det då kan göra skillnad även om elever som ”normalt 

sett inte pratar” tillrättavisas. Kim ändrade då åsikt och menade att detta mycket väl kunde 

stämma.  

Trots att konsensus här var uppnådd exemplifierade Ellis med sin beprövade erfarenhet av ett 

lektionstillfälle där metoden använts och resulterat i sådan chock hos en elev att Ellis upplevt 

att denne framöver troligen kommer undvika att föra oväsen. Detta för att befästa sitt påstående 

om att det kan ha effekt på den totala ljudnivån också att tillrättavisa ”fel” elever. Kim bekräf-

tade här efter särskilt att det ursprungliga rådet, att i allmänhet tillrättavisa elever individuellt, 

varit värdefullt varpå Ellis delgav ytterligare ett exempel på beprövad erfarenhet av när tillrätta-

visande av ”fel” elever varit effektivt. Denna gång för att det enligt hen minskade stigmatise-

ringen hos de elever som vanligen för oväsen.  

Denna sociala påståendeprocess avslutades sedan med att Kim själv värderade sin observation 

av när Ellis tillrättavisat en elev individuellt positivt. Hen beskrev ”det var bra för det fick 

honom att vakna och jag tror det fick några runt omkring att vakna också”.  
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I slutet på denna påståendeprocess hade alltså det ursprungliga påståendet om att individuell 

tillrättavisning utgör en effektiv klassrumsmetodik, fått en stor förstärkning. Därmed så före-

faller påståendet ha setts som sanningsenligt av både Ellis och Kim och därmed blivit en del av 

deras gemensamma konstruktion av kunskap om vad som utgör ändamålsenlig klassrumsmeto-

dik.  

Påstående 2: Det är inte värt besväret att ta in elevernas mobiltelefoner 

En annan diskussion under mötet gällde insamlande av mobiler. Kim frågade Ellis varför denne 

inte samlade in mobilerna. Ellis svarade uppgivet att hen inte ansåg det vara värt besväret i och 

med att det skapar för mycket konflikter med eleverna. Kim påstod sig vara osäker men ut-

tryckte ändå att hen trodde att det kanske skulle kunna hjälpa specifikt en elev om dennes mobil 

togs in. Ellis invände då med att informera om att denne elev brukar använda mobilen för att 

studera och att det kan vara bra för denne att få göra det, något som Kim förstärkte med ett 

medhållande ”Mm” varpå påståendeprocessen tillfälligt avbröts.  

Senare i samtalet återupptogs denna påståendeprocess tillfälligt när Kim påstod att en del, men 

inte alla, elever kan hjälpas av att bli av med mobilerna. Ännu en bit senare i samtalet återupp-

togs påståendeprocessen än en gång då Ellis påstod att det kunde vara bra att samla in mobilerna 

”för då kanske man skulle kunna fånga upp några fler”.  

Här efter turades båda lärarna om att yttra omformulerade upprepningar av samma påstående, 

det vill säga påståendet att metoden att samla in elevernas mobiler är värt besväret då det leder 

till att eleverna gör det de ska på lektionerna och att det inte behöver bli så besvärligt att göra 

det.  

I slutet på denna påståendeprocess hade därmed Ellis och Kim avfärdat det initiala påståendet 

om att mobilinsamling inte är värt besväret och istället båda anslutit sig till det motsatta påstå-

endet, att mobilinsamling är värt besväret. På detta sätt kom alltså det motsatta påståendet att 

ses som kunskap av både Ellis och Kim. Något som resulterade i att detta istället för det ur-

sprungliga påståendet blev en del av deras gemensamma konstruktion av kunskap kring ända-

målsenlig klassrumsmetodik.  

Påstående 3: Mindre arbetsgrupper skapar ökad förmåga att hänga med  

Slutligen uppstod en form av självutmaning i relation till frågan om huruvida det skulle hjälpa 

eleverna att bli uppdelade i mindre grupper under lektionstid. En självutmaning som i slutändan 
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kom att resultera i att ett tidigare av båda förstärkt påstående inte längre sågs som en del av 

Ellis´och Kims gemensamma konstruktion av kunskapen om ändamålsenlig klassrumsmetodik.  

Kim beskrev att denne tänkt prova att dela upp klassen i mindre grupper nästa lektion då hen 

trodde att det eventuellt kunde göra det lättare för de motiverade eleverna att hålla den arbetstakt 

som passar dem. Ellis gav ingen respons varpå ämnet tillfälligt övergavs. Senare i samtalet 

upprepade Kim att gruppindelning skulle göra det lättare för eleverna att sätta den takt som 

passar dem. Hen påstod vidare att metoden också är önskvärd eftersom eleverna då skulle kunna 

”utmana varandra lite”.  

Innan Ellis hade möjlighet att ge respons utmanade Kim sitt eget påstående. Detta med ett på-

stående om att den från lärarens berättande frikopplade uppgift, som hen upplevde skulle vara 

nödvändig om klassen skulle delas upp, inte var optimal för hens ämne. Kim tillade dock sedan 

att metoden hade hjälpt några elever i hens andra ämne varpå Ellis påstod: ”Alltså, att vara i 

helklass är inte bra”. Kim påstod då att hen skulle behöva separera de som inte vill eftersom de 

annars ”drar ner och äter upp så mycket” av undervisningstiden.   

Samtalet gick här över till något som hade implikationer för ett initialt påstående om social 

placering som Ellis och Kim tidigare hade förstärkt kraftigt och därmed sett som sanningsenligt. 

Nämligen ett påstående om att två specifika elever som Ellis och Kim upplevt som stökiga inte 

bör placeras bland andra personer än de personer de brukar sitta med.  

Ellis fortsatte påstående-processen med att påstå, åsyftande klassen i fråga, att ”ju mer dom 

splittras upp i andra konstellationer är ju asbra för den gruppen”. Detta, menade hen, då det 

bland annat skulle innebära att en annan elev som Ellis upplevde var högpresterande, skulle 

undvika att bli indragen i klassens stökiga gruppbildning. Kim följde upp detta med att påstå 

att blandandet av klassen med en annan klass i Kims andra ämne verkar ha skapat ett lugn i 

klassen.  

Kim följde senare under samtalet upp detta med att påstå att det också vore nyttigt för eleverna 

att genom gruppindelning tvinga dem att lära känna andra elever som har det annorlunda än de 

själva. Själva mötet avslutades sedan med att Kim påstod att det vore bra att ”differentiera ännu 

mer, göra ännu större grupper för just genomgångar och se till att verkligen, verkligen ha 

mycket tid i mindre grupper”. Något som Ellis förstärkte med ett medhållande ”Mm”.  
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I slutet på denna påståendeprocess hade därmed Ellis och Kim genom stora förstärkningar an-

slutit sig till påståendet om att gruppindelning utgör en effektiv klassrumsmetodik. Därmed så 

förefaller detta påstående ha blivit en del av Ellis´ och Kims gemensamma konstruktion av 

kunskap om ändamålsenlig klassrumsmetodik  

Detta på ett sätt som indikerar att Ellis´ och Kims tidigare mycket bestämda konsensus kring 

påståendet om att de två stökiga eleverna inte bör placeras utanför sin egen grupp, här utmana-

des av dem själva till den punkt att det inte längre sågs som kunskap. Därmed kan detta påstå-

ende anses ha avlägsnats från Ellis´ och Kims gemensamma konstruktion av kunskapen om vad 

som utgör ändamålsenlig klassrumsmetodik. 

 

Sammanfattning av auskultationsmöte 1 

 

Sammantaget framgick det i analysen av det första auskultationsmötet att inget initialt påstå-

ende byggde på forskning, att fem initiala påståenden byggde på erfarenhet samt att sex initiala 

påståenden byggde på eget tänkande.  

Nio initiala påståenden blev i slutändan tagna för sanning genom att de delgetts förstärkande 

respons. Två av dessa initiala påståenden delgavs också utmanande respons som dock sedan 

ersattes av förstärkande respons. Något som innebar att de togs för sanning i slutändan.  

Två initiala påståenden resulterade istället i att de initiala påståendenas motsatser i slutändan 

togs för sanning. I det ena fallet var detta en följd av att det delgivits utmanande respons. I det 

andra fallet var detta en följd av att ett annat initialt påstående som stred mot detta påstående 

togs för sanning.  

Under auskultationsmötet pågick tre påståendeprocesser vilka alla initierats av utmanande re-

spons. Dessa tre påståendeprocesser byggde i huvudsak på att nya påståenden uttalades. 

6.2.2 Konstruktionen under auskultationsmöte 2 

Påståendena från det andra auskultationsmötet sammanställdes som ovan nämnts i tabellform. 

Sammantaget framgick det från denna sammanställning att de deltagande lärarna, Kim, Vida 

och Sam, inte byggde något av sina initiala påståenden på forskning eller beprövad erfarenhet. 
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Åtminstone inte uttalat. Istället var påståenden av typen ”så här är det” överlägset mest före-

kommande under mötet. Sam använde påståenden av den här typen tre gånger, Kim gjorde det 

nio gånger och Vida gjorde det fem gånger. Alltså totalt 17 påståenden.  

Övriga fem påståenden utgick istället från tre andra typer av eget tänkande som saknat uttalad 

grund i forskning och beprövad erfarenhet. Två av dessa påståenden var av typen ”jag tror”, ett 

påstående var av typen ”jag tycker” och ett påstående var av typen ”jag känner”. Av tabellen 

framgick, i likhet med det första auskultationsmötet, att de påståenden som delgetts respons i 

regel kom att förstärkas som upplevd kunskap. Detta med undantag för ett fall där utmanande 

respons resulterade i att det ursprungliga påståendet förkastades.  

Till skillnad från det första auskultationsmötet så iscensattes under det andra auskultationsmötet 

sociala påståendeprocesser som enbart bestod av förstärkande respons på de initiala påståen-

dena. Som en följd av detta kunde 11 utbyten av den här typen observeras under det andra 

auskultationsmötet, varav endast två involverade utmanande påståenden.  

De nio sociala påståendeprocesser som enbart varit förstärkande delade alla samma särdrag, det 

vill säga att de responser som i dessa påståendeprocesser förelåg utgick uteslutande från be-

kräftande ord och omformulerade upprepningar av det initiala påståendet. De två utmanande 

påståendeprocesserna, vilka istället innehöll nya påståenden, beskrivs i narrativ form nedan. 

Påstående 1: Aldes närvaro är bra för eleverna  

I det första fallet påstod Kim att närvaron av en annan lärare, Alde, i klassrummet ”är bra tror 

jag” och motiverade detta med att ”olika sorters elever som är sura på en funkar med den 

andra och så”. Kim utmanade sedan sig själv i detta och påstod utifrån ett observerat exempel 

att Aldes närvaro samtidigt innebar ett distraktionsmoment för eleverna och för Vida under 

lektionen.  

Vida upprepade Kims påstående om att det är bra hjälp att ha Alde med. Därefter påstod hen 

dock också att Kims utmanande påstående stämde och gav exempel på hur det distraherat hen. 

Vida gav sedan också ett exempel på hur Alde kunnat prata med en elev som Vida inte kunnat 

prata med. Något som bekräftade Kims ursprungliga påstående om att Alde möjliggjorde detta.  
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Kim exemplifierade då själv i sin tur med en annan lärare, Red, som fyllt samma funktion under 

en lektion och påstod utifrån det att hen trodde att det ”är jättestort för dom”, åsyftande ele-

verna, att ha fler lärare tillgängliga på lektionen. Vida sa då ”Ja, precis. Ja” varpå Kim svarade 

med ett ”Mm”.  

I slutet på denna påståendeprocess hade därmed det ursprungliga påståendet om att Aldes när-

varo i klassrummet utgjort önskvärd klassrumsmetodik fått en stor andel förstärkande respons. 

Därmed så förefaller detta påstående ha setts som sanning av Vida och Kim och därför ingått i 

deras gemensamma konstruktion av kunskap kring vad som utgör ändamålsenlig klassrumsme-

todik.  

Påstående 2: Användande av Classroom är ingen vinst 

I det andra fallet påstod Vida att denne har svårt att se en vinst i att använda Classroom, en 

digital resurs. Sam svarade på detta med att påstå att ”Så kände jag lite med mitt ämne också” 

för att sedan antyda att Classroom kanske inte passar just Vida och Sams ämnen.  

Kim invände då att Classroom är ”supervärt” för en elev som har missat lektioner eftersom 

man där kan samla allt material som eleven behöver ta igen. Vidare påstod hon att Classroom 

är smidigare att använda än skolans vanliga webbportal, att Classroom gör det möjligt att ge 

elever uppgifter också då Kim är sjuk vilket underlättar för vikarierna, samt slutligen att skriv-

uppgifter kan övervakas på ett mindre störande sätt i och med att skrivandet sker via Classroom. 

Vida och Sam gav medhållande ord på samtliga dessa påståenden.  

I slutet på denna påståendeprocess hade därmed Vidas och Sams avfärdande påståenden om 

Classroom utmanats på ett sätt som istället gett det motsatta påståendet om Classroom som en 

vinst en stor förstärkning. Därmed så förefaller detta påstående istället för det initiala ha setts 

som kunskap av både Vida, Sam och Kim och därmed blivit en del av deras gemensamma 

konstruktion av kunskap om vad som utgör ändamålsenlig klassrumsmetodik. 

Sammanfattning av auskultationsmöte 2 

Sammantaget framgick det i analysen av auskultationsmöte 2 att inget initialt påstående byggde 

på forskning eller beprövad erfarenhet och att samtliga av de 22 initiala påståendena således 

byggde på eget tänkande.  
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18 initiala påståenden blev i slutändan tagna för sanning genom att de delgetts förstärkande 

respons. Ett av dessa initiala påståenden delgavs också utmanande respons som dock inte på-

verkade att de togs för sanning i slutändan. 

Ett initialt påstående resulterade istället i att det initiala påståendets motsats i slutändan togs för 

sanning. Detta som en följd av att det delgivits utmanande respons..  

Under auskultationsmötet pågick 11 påståendeprocesser. Nio av dessa delgavs enbart  förstär-

kande respons. Dessa nio påståendeprocesser byggde i huvudsak på att bekräftande ord och 

omformulerade upprepningar av det initiala påståendet uttalades. Övriga två påståendeproces-

ser initierades av utmanande respons. Dessa två påståendeprocesser byggde i huvudsak på att 

nya påståenden uttalades.    

6.2.3 Den färdiga konstruktionen 

 

Av analysen av transkriptionerna från de två auskultationsmötena framgår ett antal saker. För 

det första används inte forskning som uttalad grund för de initiala påståendena. Det förekommer 

fem fall av initiala påståenden under det första auskultationsmötet där det antyds att de bygger 

på erfarenheter av specifika elever, den specifika klassen samt själva skolans funktionssätt.  

Det stora flertalet av de initiala påståendena, närmare bestämt 27 stycken av 32, grundar sig 

uttalat i lärarnas eget tänkande. Av övriga initiala påståenden så var samtliga fem stycken uttalat  

grundade i beprövad erfarenhet. Inget av dessa påståenden var alltså uttalat grundade i forsk-

ning. Det stora flertalet av responser, närmare bestämt 75 stycken av 83, var i sin tur förstär-

kande av de initiala påståendena. Övriga åtta responser var i sin tur utmanande.  

Av de fem sociala påståendeprocesser som initierades genom utmanande respons på ett initialt 

påstående under de två auskultationsmötena, så resulterade två påståendeprocesser i att den 

utmanande responsen istället togs för sanning om klassrumsmetodik. Dels påståendeprocessen 

som följde på Ellis´ påstående om att det inte är värt besväret att samla in elevernas mobiltele-

foner, och dels påståendeprocessen som följde på Vidas påstående om att användandet av den 

digitala resursen Classroom inte utgör en vinst. Här blev istället motsatsen en del av lärarnas 

konstruerade kunskap, alltså att det är värt besväret att samla in elevernas mobiltelefoner samt 

att Classroom utgör en vinst. I övriga tre påståendeprocesser har den utmanande responsen 

istället resulterat i att de initiala påståendena har förstärkts som sanningar om klassrumsmeto-

dik.  
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Totalt sett har därmed två initiala påståenden om klassrumsmetodik avfärdats som osanning av 

de studerade lärarna medan 30 initiala påståenden om klassrumsmetodik har tagits för sanning 

och därmed delgetts en plats i den socialt konstruerade helheten. Utifrån detta är det tydligt att 

den färdiga konstruktion som varit resultatet av samtalen under auskultationsmötena primärt 

har byggt på att initiala påståenden om klassrumsmetodik har förstärkts.  

Försteläraren Kim, vilken hade utformat auskultationsmaterialet, var under auskultationsmö-

tena mest aktiv i att utmana de övrigas påståenden. Sex av åtta utmanande påståenden står Kim 

för. Vida utmanade, som ovan framgått, Kim en gång medan Sam utmanade Vida en gång efter 

att Kim innan dess utmanat Vida för samma påstående. Ellis uttalade i sin tur inget utmanande 

påstående alls.  

Vidare går det att se att de två påståenden vilka utgör de enda två påståendena som har tagits 

för osanning av de observerade lärarna delar ett särdrag. I båda dessa fall så har Kim inlett den 

utmanande responsen och i båda dessa fall så har inte Kim ändrat åsikt under påståendeproces-

sens gång utan hen har istället bibehållit en utmanande ståndpunkt. Vidas utmanande respons 

på Kims påstående om att Aldes närvaro är bra för eleverna blev i sin tur förbytt i förstärkande 

respons från Vida efter att Kim själv delgett ytterligare förstärkande påståenden som respons 

på utmaningen.  

6.3 Datatvätten under intervjuerna 

 

Studiet av auskultationsmötena ledde fram till ett utrönande av hur kunskap om klassrumsme-

todik konstruerades under auskultationsmötena samt i vilken utsträckning detta skedde i enlig-

het med skolverkets definition av evidensbaserad praktik. Efter detta var det istället relevant att 

studera hur lärarna upplevde denna kunskapskonstruktion och utifrån det dra slutsatser om de 

efterkonstruerade dem genom sina beskrivningar av samtalen under mötena.  

Nedan har svaren på de fyra frågorna som ställdes under intervjuerna sammanställts i fyra om-

råden grundade på lärarnas upplevelse av vad som kännetecknat de påståenden som yttrades 

under de studerade auskultationsmötena.  

I tur och ordning presenteras lärarnas upplevelse av förekomsterna av forskning, beprövad er-

farenhet samt eget tänkande som grunder för påståenden. Efter detta presenteras lärarnas upp-

levelse av i vilken utsträckning responsen varit förstärkande respektive utmanande. Slutligen 
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presenteras lärarnas upplevelse av huruvida samtalen under mötena utgjort evidensbaserad 

praktik enligt skolverkets definition.  

6.3.1 Förekomsten av forskning och beprövad erfarenhet som påståendegrund 

 

Den första frågan som ställdes till respondenterna var i vilken utsträckning de upplevt att sam-

talen under auskultationsmötena byggt på forskning, beprövad erfarenhet samt ”annan kun-

skap”. Som framgått av metoddelen så omformulerade jag frågan och ersatte begreppet ”annan 

kunskap” med begreppet ”eget tänkande” och preciserade innebörden i detta som varandes tän-

kande som lärarna förnuftsmässigt har resonerat sig fram till och som saknar grund i forskning 

och beprövad erfarenhet.  

Av intervjuerna framgick att Ellis, Vida och Kim upplevde att forskning inte präglat samtalen 

i särskilt stor utsträckning. Sam svarade i sin tur i mer abstrakta termer och menade att ”Någon-

ting kan ju handla om att det här är någonting som forskningen säger”. Ett svar som förefaller 

antyda att Sam upplevt att forskning förekom som påståendegrund under mötena men som inte 

anger i vilken utsträckning. 

Ellis och Vida valde båda att beskriva det som att ”inte så mycket forskning” legat till grund 

för samtalen medan Kim beskrev det som att samtalen ”inte så ofta bottnar i forskning”. Kim 

la dock till att själva auskultationsmaterialet är ”väldigt forskningstungt” men följde upp detta 

med att påpeka att det varit frivilligt att åtlyda det.  

Av intervjuerna framgick sedan att Ellis, Kim och Vida upplevde att beprövad erfarenhet i stor 

utsträckning hade präglat samtalen. Sam svarade i sin tur också här mer abstrakt och generellt 

och menade att ”Det kan säkert vara alla tre sakerna liksom”. Ett svar som förefaller antyda 

att Sam upplevt att också beprövad erfarenhet förekom under mötena men som inte anger i 

vilken utsträckning.  

Ellis och Kim menade båda att beprövad erfarenhet präglat merparten av samtalen. Ellis ansåg 

att det ”mest faktiskt” varit beprövad erfarenhet de byggt på, medan Kim trodde att beprövad 

erfarenhet ”tar väldigt stor del i det hela”. Vida menade i sin tur att i samtalen ”är det ju mer 

erfarenheter. Speciellt hos de som är lite äldre och som har jobbat mer”.  

6.3.2 Förekomsten av eget tänkande som påståendegrund 
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Delfrågan om förekomsten av eget tänkande som grund för påståenden visade sig i sin tur fram-

mana kortfattade bekräftanden av dess förekomst från samtliga intervjuade lärare. Detta följt 

av olika typer av beskrivningar av dess upplevda funktion.  

Sam beskrev det specifikt som ett fenomen med syfte att hitta pragmatiska lösningar och att 

därigenom ”hitta en balans” För ”annars blir det ju lätt att man, eh, man kan ju gärna, eh, ta 

på sig för mycket”. Pragmatismen var utifrån detta enligt Sam ett sätt att ”göra väldigt bra 

saker av väldigt lite resurser”.  

Vida beskrev det som att det ”går in i sin roll som lärare liksom”. Detta på så vis att läraryrket 

kräver kunskap om hur man hanterar möten med andra människor ”Och att det har man fått 

dels genom förnuft eller, liksom så här, genom erfarenheter”.   

Kim beskrev det i sin tur som en konsekvens av svårigheter att ta till sig en lärares erfarenheter 

när denne är olik en själv, alternativt har väldigt annorlunda ämnen, en olikhet som Kim beskrev 

fanns mellan exempelvis hen själv och Sam. Detta innebar enligt Kim att det kunde ”bli så att 

man hamnar i logiska diskussioner istället”.  

Ellis gav i sin tur ingen anledning till varför detta egna tänkande förekommit utan upprepade i 

sin tur sin uppfattning om att samtalen i huvudsak handlat om beprövad erfarenhet ”för att man 

ändå vill basera det på någonting annat än bara min känsla”.  

6.3.3 Förekomsten av förstärkningar och utmaningar 

 

I relation till upplevelser av förekomsten av förstärkningar och utmaningar visade det sig att 

samtliga respondenter var medvetna om att utmaningar sällan ägt rum under samtalen.  

Ellis och Kim delade bilden av att förekomsten av utmaningar berott på vilka personer det varit 

som deltagit och hur väl man känner dem. Ellis uttryckte menade att ”det beror nog på vem 

man pratar med och vem det är”. Kim uttryckte det i sin tur mer utförligt som så att: ”Nu blev 

kanske mitt möte med Ellis ganska bekräftande så. Men där hade vi kunnat ha väldigt hetsiga 

diskussioner också. Medan till exempel mitt möte med Sam.. Vi känner inte varandra så jag 

skulle vara ganska försiktig med hur jag utmanar [hens] syn. Och jag tror att det är tillbaka 

också”. Något hen menade hängde samman med att utmanande kan tolkas personligt om man 

inte känner varandra, vilket i sin tur kan resultera i att samtalet under auskultationsmötet ”inte 

har den önskade effekten utan tvärtom. Då vågar inte personen komma och bolla med mig mer. 

Eh, också har vi..liksom..förstört den här kollegiala tryggheten”.  
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Vida och Sam beskrev det på ett mer uttalat negativt sätt. Sam menade att som en följd av 

slentrianmässiga förstärkningar ”så blir det ingenting mer med det liksom” och tillade att ”Det 

blir väl oftast så istället för att komma framåt. Det är väl det som oftast är problemet att man 

går runt samma varv, varv, varv så här på skolan istället för att säga ’ja, men nu går vi ett steg 

framåt och gör någonting vettigt av det här’. Jag tror tyvärr att det blir att man går i samma 

hjulspår väldigt mycket och det är ju tråkigt”. Vida beskrev i sin tur att ”det är nog vanligare 

att man håller med. Och inte egentligen säger vad man tänker. Tror jag”.  

6.3.4 Upplevelse av om mötesproceduren utgjort evidensbaserad praktik 

 

De intervjuade lärarna tillfrågades slutligen huruvida de upplevde att samtalen under auskultat-

ionsmötena uppfyllde definitionen av evidensbaserad praktik så som denna formulerats av skol-

verket. Det vill säga som en ändamålsenlig balans mellan forskning och beprövad erfarenhet. 

Här visade sig alla respondenter vara eniga om att samtalen under auskultationsmötena inte 

uppfyllde denna definition av evidensbaserad praktik.  

Ellis och Vida poängterade särskilt forskningens frånvaro som anledning till detta medan Kim 

och Sam poängterade svårigheten att alls uppnå evidensbaserad praktik på auskultationsmötena 

utifrån skillnaderna i personlighet mellan lärarna. Kim tillade också att ”Problemet med, alltså 

det här projektet är ju fokuserat på klassrumssituationen, och problemet är att det finns ju 

faktiskt ingen pedagogik som är ’the thing’ för klassrummet. Det har ju helt och hållet att göra 

med vem du är, vem eleverna är, vilken situation du befinner dig i, ämnesdidaktik och en miljard 

olika saker, inklusive personlig ideologi liksom så. Så då blir det mycket svårare”.  

6.3.5 Den färdiga efterkonstruktionen 

 

Den datatvättade versionen av konstruktionen som lärarnas beskrivningar åstadkommit skiljer 

sig inte radikalt från den ursprungliga konstruktionen. Den skiljer sig dock från denna i några 

avseenden. Framförallt datatvättades de uttalade påståendegrunderna av respondenterna under 

intervjuerna. En bild förmedlades av att forskning förekom som grund för samtalen men inte 

särskilt ofta och att grunden i huvudsak utgjordes av respondenternas beprövade erfarenhet. Av 

analysen av samtalen under auskultationsmötena så framgick det att forskning inte uttalat ingick 

i konstruktionen av kunskap om klassrumsmetodik. Vidare framgick det av denna analys att 
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beprövad erfarenhet i mycket liten utsträckning uttalat har legat till grund för den socialt kon-

struerade kunskapen. Här förefaller alltså en betydande datatvätt ha iscensatts under intervju-

erna.  

Det egna tänkande som legat till grund för merparten av konstruktionen bekräftas i sin tur av 

samtliga respondenter som förekommande men dess omfattning trivialiseras något i intervjus-

varen. Ellis menar att dessa ting har varit betydligt mindre förekommande som grund för sam-

talen än beprövad erfarenhet. Övriga tre respondenter iscensatte istället en process där denna 

förekomst förklarades och legitimerades, detta utan att teoretisera om omfattningen av denna 

typ av samtalsgrund.  

Samtliga respondenter var också medvetna om att utmaningar varit sällan förekommande under 

mötena. Ellis och Kim beskrev det som en effekt av personkemi medan Vida och Sam beskrev 

det som ett mer generellt fenomen. Kim legitimerade också beteendet som en förutsättning för 

att framtida kollegiala samtal ska bli konstruktiva.  

Av analysen av samtalen under auskultationsmötena framgick det vid en översikt att de rimligen 

inte kan anses ha uppfyllt skolverkets definition av evidensbaserad praktik då forskning inte 

utgjort uttalad grund för det som sagts under samtalen. Detta var också respondenterna eniga 

om. Medan Vida och Ellis konstaterade frånvaron av forskning initierade Sam och Kim reso-

nemang om svårigheterna med att alls uppnå en balans mellan forskning och beprövad erfaren-

het. Sammantaget har således datatvättandet varit blygsamt förutom i relation till förekomsten 

av beprövad erfarenhet som grund för samtalen under auskultationsmötena där lärarna har tvät-

tat det faktiska förloppet en hel del. 

7. DISKUSSION 
 

Min första forskningsfråga var ”Hur konstruerar lärare kunskap kring klassrumsmetodik i sam-

tal med varandra?”. Sammantaget blir svaret på denna fråga att lärarna i sina samtal med 

varandra främst har konstruerat kunskap om klassrumsmetodik genom att bekräfta sannings-

halten i varandras initiala påståenden om klassrumsmetodik.  

Detta har de åstadkommit genom att använda bekräftande ord, omformulerade repetitioner av 

dessa påståenden eller genom att yttra nya påståenden vilka förstärkt de initiala sådana. Det 

senare har enbart förekommit i situationer där de initiala påståendena har delgetts utmanande 

respons av någon av lärarna.  
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I de två fall av 30 där initiala påståenden i slutändan inte har blivit bekräftade som sanningsen-

liga så har detta förefallit vara resultatet av att en hierarkiskt överordnad lärare har stått för 

dessa utmaningar. Denne förefaller också ha styrt övriga av utmanande respons initierade på-

ståendeprocesser, på ett sätt som lett till att de initiala påståendena betraktats som sanningsen-

liga.  

I enlighet med min forskningsbakgrund och den teoretiska ansats som utgått ifrån denna, så har 

det genom analysen av auskultationsmöten och uppföljande intervjuer alltså framgått liknande 

mönster som de Claes-Fredrik Helgesson och forskarparet Bruno Latour & Steven Woolgar 

funnit i sina respektive studier. De studerade lärarna förefaller att tillsammans ha konstruerat 

gemensam kunskap om klassrumsmetodik med hjälp av påståenden. I likhet med de av Latour 

och Woolgar studerade forskarna så har de lärare jag studerat också delvis åstadkommit detta 

genom att upprepa och därmed förstärka varandras påståenden samt genom att med nya påstå-

enden övertala varandra till den punkt där det slutat föreligga flera olika perspektiv.  

I relation till det övertalande som inleddes under auskultationsmötena som en konsekvens av 

utmanande respons så har också en likartad hierarki visat sig ha förelegat som den Helgesson, 

Latour och Woolgar observerat i sina respektive studerade situationer. En hierarki vilken styrt 

vilka påståenden som tillåts omvandlas till faktum. Denna hierarki har visat sig i att Kim, som 

i egenskap av att vara förstelärare som utformat auskultationsmaterialet kan anses ha högre rang 

av de övriga lärarna, har varit mest aktiv och mest framgångsrik i att styra vilka påståenden som 

har omvandlats till faktum om klassrumsmetodik.  

I sammanhanget bör dock den generella förekomsten av förstärkningar och hur denna förekomst 

beskrivs av lärarna i intervjuerna beaktas i analysen. Kim var betydligt mer aktiv i att förstärka 

de andras påståenden än att utmana dem. Utifrån intervjuerna framkommer vidare att denna 

stora förekomst av förstärkningar för samtliga deltagare mer förefaller ha fyllt en social funkt-

ion än varit uttryck för verkligt medhåll. Något som gör det oklart huruvida lärarna verkligen 

internaliserat den kunskap de varit med och konstruerat eller blott utfört rituella förstärk-

ningspraktiker som implicit förväntats av dem.  

Min andra forskningsfråga var ”I vilken utsträckning bygger denna konstruktion kring klass-

rumsmetodik på ett samspel mellan forskning och beprövad erfarenhet?”. Av arbetet har fram-

gått att den kunskapsgrund som lärarna använt sig av i huvudsak varit uttalat grundad i deras 
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eget tänkande och inte i forskning eller beprövad erfarenhet. Det hänvisas mycket blygsamt till 

erfarenheter och inte alls till forskning.  

Kim beskrev under sin intervju att auskultationsmaterialet är mycket forskningstungt, vilket 

kan anses ha haft en påverkan på hur forskningsgrundat själva samtalet varit trots att hen be-

skrev detta som frivilligt för de deltagande lärarna att åtlyda. Samtidigt så har detta uppgett 

forskningstunga auskultationsmaterial bevisligen inte resulterat i att forskning om klassrums-

metodik utgjort en uttalad del av själva samtalet. Detta trots att syftet med mötena uttalat har 

varit att förbättra klassrumspraktiken.  

Sammantaget är således svaret på frågan om i vilken utsträckning konstruktionen om klass-

rumspraktik byggt på ett ändamålsenligt samspel mellan forskning och beprövad erfarenhet att 

ett sådant samspel inte förefaller ha varit fallet. Och vidare att varken forskning eller beprövad 

erfarenhet uttalat har förekommit i denna konstruktion i särskilt stor utsträckning.  

Min tredje forskningsfråga var ”Hur beskriver lärare att denna konstruktion kring klassrums-

metodik har byggts upp under deras samtal med varandra?”. Av analysen har det framgått att 

lärarna beskriver hur konstruktionen har byggts upp på ett annorlunda sätt än hur det faktiskt 

gått till och att denna beskrivning får konstruktionen att framstå som mer objektiv än vad den 

varit. Detta främst som en följd av att den stora faktiska förekomsten av eget tänkande som 

uttalad påståendegrund har trivialiserats medan den blygsamma förekomsten av beprövad erfa-

renhet som uttalad påståendegrund har överdrivits.  

De studerade lärarna har alltså därmed tvättat sin sociala konstruktion av kunskap om klass-

rumsmetodik och gett den ett mer objektivt intryck. Alla lärare var dock inte lika aktiva i detta 

och de lärare som har datatvättat mest aktivt har inte tvättat bort vad som skett i särskilt stor 

utsträckning. Den stora förekomsten av förstärkande respons och den i jämförelse blygsamma 

förekomsten av utmanande respons, har inte på motsvarande sätt datatvättats som förekomsten 

av beprövad erfarenhet. Frånvaron av forskning har i sin tur fått en blygsam tvättning som dock 

resulterat i en falsk bild av att denna förekommit som påståendegrund. 

8. SLUTSATS 

Av den övergripande fråga som legat till grund för detta arbetes syfte och frågeställningar, 

nämligen den om hur ambivalens inom utbildningsvetenskapen påverkar hur lärare konstruerar 

egen kunskap, så kan svaret på denna fråga illustreras mest tydligt med hur Kim motiverade 
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varför evidensbaserad praktik inte hade utgjort grunden för samtalen under auskultationsmö-

tena. Kim menade då som ovan beskrivits att ”det finns ju faktiskt ingen pedagogik som är ”the 

thing” för klassrummet”. Därför menade hen att det i huvudsak är situationens stora mångfald 

av variabler som istället måste balanseras mot varandra i valet av klassrumsmetodik. Där ibland 

också det egna jaget och dess personliga ideologi.  

Under mötena kan denna upplevelse ha legat till grund för att det egna tänkandet kring skolans 

uppsjö av variabler liksom viljan att upprätthålla en behaglig arbetsmiljö blivit överordnade 

principer på bekostnad av uttalade stabila påståendegrunder och konstruktivt utmanande re-

sponser. På så sätt kan alltså Kims påstående antyda att ambivalensens förbannelse i detta fall 

har spillt över från den vetenskapliga teorin till skolpraktiken på ett sätt som gjort det svårt att 

uppnå evidensbaserad praktik.  

Kim tog dock upp en annan variabel under intervjun i relation till förekomsten av förstärkningar 

och utmaningar som leder fram till en annan slutsats. Nämligen att de av mig studerade mötena 

implicit kan fylla mer av en funktion att skapa en kultur där lärare på sikt känner sig trygga med 

att utmana varandra. Detta då tidiga utmaningar annars riskerar att inte ”ha den önskade effekten 

utan tvärtom. Då vågar inte personen komma och bolla med mig mer. Eh, också har vi..lik-

som..förstört den här kollegiala tryggheten”. Till detta tillkommer den i metod-delen nämnda 

möjligheten att påståenden grundade i eget tänkande bitvis kan ha haft en outtalad grund i forsk-

ning eller beprövad erfarenhet. På detta sätt behöver inte de många förstärkningarna av påstå-

enden uttalat grundade i eget tänkande ses som ett direkt misslyckande att uppnå evidensbase-

rad praktik. Istället kan de ses som en inledning på en process där den evidensbaserade prakti-

ken utgör slutpunkt. Detta förutsätter dock att de studerade lärarna aktivt gör sig medvetna om 

hur de sociala konstruktionsprocesser de deltar i fungerar samt vilken grad av ambivalens som 

de för in i denna process genom sina uttalade påståendegrunder och responser.  

9. VIDARE FORSKNING 
 

De slutsatser som dragits i detta arbete har som en följd av syftet och metodvalen varit djup-

dykande i den lokala kontexten. Som en följd av detta så föreligger det oklarhet i huruvida 

dessa slutsatser säger någonting om det studerade fenomenets generella förekomst.  Således 

vore det önskvärt att den vidare forskningen som bedrivs inom ämnet inte enbart fokuserar på 

fler djupdykningar i lokala fall utan också försöker hitta sätt att generalisera kring ämnet. Ge-

nom en kombination av djupdykande studier och generaliserbara studier så är det tänkbart att 
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de inre motsättningar i de två metodansatserna som har beskrivits i detta arbetes bakgrundsdel 

på sikt får mindre påverkan på trovärdigheten i de sammanlagda resultaten.  
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BILAGA 1: Intervjufrågor 

 

Fråga 1: I vilken utsträckning anser du att samtalen under askultationsmötena bygger på föl-

jande tre typer av kunskap: 1. Forskning 2. Beprövad erfarenhet 3. Annan kunskap 

 

Fråga 2: Vad är det för annan typ av kunskap som askultationsmötena bygger på? 

 

Fråga 3: Skulle du säga att ni förstärker eller utmanar/ifrågasätter varandras upplevelser av 

vilken typ av kunskap som är värdefull på auskultationsmötena? 

 

Fråga 4: Upplever du att ni uppnår den balans mellan forskning och beprövad erfarenhet som 

skolverket eftertraktar under auskultationsmötena? 
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BILAGA 2: Avtal för säkrande av fullgod forskningsetik 

 

 Examensarbete vt 2016: Avtal för deltagande i studie  

 

Studien kommer att bestå av att verksamhetsutvecklande möten spelas in. Det kan också 

eventuellt tillkomma förfrågan om uppföljande intervju. Både möten och intervju liksom den 

specifika kontext i vilken studien bedrivits, kommer att vara helt anonymiserade i det material 

som framläggs i studiens skriftliga del. Materialet kommer också att under hela processen 

behandlas med deltagarens integritet som högsta prioritet. Studien kommer utöver de 

forskningsetiska riktlinjerna också följa riktlinjerna i det av studiens utförare undertecknade 

sekretessavtalet som gäller för [NAMN PÅ SKOLAN]. Genom detta avtal så accepterar 

deltagaren att verksamhetsutvecklande möten där alla deltagare undertecknat detta avtal, kan 

bli föremål för inspelning. Den potentiella deltagaren har dock full rätt att avstå från 

deltagande och studiens utförare är då skyldig att respektera detta och avstå från att spela in 

mötet. Deltagaren accepterar också att de eventuella intervjuer som denne ställt upp på äger 

rum under förevändning att dessa kan spelas in. Om deltagaren efter inspelade möten eller 

intervjuer önskar avlägsna delar av det insamlade material som denne bidragit med så har 

studiens utförare en skyldighet att respektera detta och avlägsna materialet.  

 

Härmed intygar jag att jag är införstådd med och har accepterat de ovan beskrivna vill-

koren för denna studie: 

 


