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Sammanfattning 
Studien är utförd på en stor mellanstadieskola i mellersta delarna av Sverige. Skolan arbetar med ett projekt 
där handuppräckningen tagits bort från undervisningen och ersatts med andra metoder/strategier och jag 
har valt att designa studien utifrån det projektet. Fokus med studien är att undersöka elevers deltagande 
utifrån lärares alternativa, didaktiska strategier för att fördela ordet i klassrummet. Syftet är att se vilka 
metoder/strategier lärarna använder sig av och att studera hur dessa metoder påverkar elevers deltagande. 
Detta gäller främst utifrån hur passiva, lågpresterande elevers deltagande påverkas. Frågeställningarna är: 
Vilka olika strategier använder lärarna för att fördela ordet i klassrummet? Hur har elevernas deltagande 
utifrån sina uppfattningar förändrats av de nya didaktiska strategierna? Uppsatsen stödjer sig på situerat 
lärande som teori. Inom situerat lärande är deltagande och delaktighet betydande faktorer för att nå 
lärande. Det handlar om att bli identifierad och att identifiera sig som en i gruppen. Motivationen till att 
delta mer fullständigt i en praktik kan vara ett kraftfullt incitament för lärande (Wenger, 1998). Jag använder 
mig av kvalitativa intervjuer med öppna frågor där respondenterna får berätta om projektet med att ta bort 
den traditionella handuppräckningen från undervisningen. Jag intervjuar både lärare och elever. Resultatet 
visar att lärarna använder sig av fem alternativa metoder istället för handuppräckningen: Glasspinnar, 
muggar, whiteboard-tavlor (skrivplattor), kahoot (ett nätspel med flera svarsalternativ) och exit-biljetter. 
Det finns en röd tråd i hur lärarna tolkar de olika metoderna och hur de använder dem. Det går endast att 
utläsa vissa skillnader mellan dem i det pedagogiska utförandet av glasspinnemetoden. Resultatet visar även 
att elevernas deltagande ökat. Alla de passiva eleverna förutom en har lämnat en roll i periferin till att 
närma sig gruppens centrum något eller till att befinna sig i centrum. Att befinna sig i periferin innebär att 
individerna inte innehar ett ”fullt” lärande men utifrån att dessa elever tar en större plats möjliggörs enligt 
Lave och Wenger (1991) och Wenger (1998)ett stärkande av deras identitet och genom detta kan de nå ett 
lärande på en högre nivå. Genom att närma sig gruppens centrum ökar även möjligheterna för dessa elever 
att få ett bättre socialt samspel med övriga elever (a.a., 1991 och 1998).  
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Inledning 

Klassrumsdeltagande 

I nästan alla klassrum ställer läraren frågor och tillämpar sedan handuppräckning som strategi 

för att skapa dialog och fördela ordet. Där finns elever som ger sitt yttersta för att få lärarens 

uppmärksamhet och nästan sträcker sönder armen för att få svara på en fråga. I samma 

klassrum förekommer även motsatsen, elever som till varje pris försöker gömma sig och göra 

sig osynliga, allt för att undvika att behöva svara på frågan. Enligt Wiliam (2013) kan bruket 

av handuppräckning medföra att en del elever hamnar i fokus och deltar i 

klassrumsdiskussioner medan andra elever inte deltar och blir “osynliga” i klassrummet. Han 

menar att det finns en risk att det blir en klyfta mellan eleverna då läraren ger dem själva 

mandat att välja om de aktivt vill delta i diskussioner och svara på frågor eller inte (a.a., 

2013). 

Lärarens roll i klassrummet är av stor vikt för att hjälpa eleverna framåt i deras individuella 

utveckling i olika skolämnen men även för deras sociala utveckling och att få dem att anpassa 

sig till att kunna samarbeta med andra barn. Läraren innehar en stor makt i och med att denne 

kan påverka unga individer på gott och ont i elevernas identitetssökande och i deras sökande 

efter bekräftelse (Asplund, 2001). Läraren kan beskådas som en mentor som skapar ett 

sammanhang för eleverna, med hjälp av olika pedagogiska verktyg som hen använder sig av i 

undervisningen (a.a., 2001). 

Dysthe (1996) menar att elevernas röster i klassrummet är minst lika viktiga som lärarens 

röst. Utveckling och lärande sker enligt henne genom dialog och likt Wiliam (2013) beskriver 

hon nya tankesätt för att utveckla undervisningen. Hon anser att eleverna utvecklar sitt 

lärande genom att vara delaktiga och aktiva under lektionerna.  Eleverna ska få göra sina 

röster hörda genom att uttrycka sig både skriftligt och muntligt. Dysthe menar att dialog 

uppstår när en eller flera personer samtalar men även när en enskild individ reflekterar över 

någonting i skrift och senare förmedlar sina skrivna ord till en annan individ eller flera andra 

individer. I ett konstant samspel mellan läraren och eleverna samt eleverna emellan uppstår 

enligt henne ett lärande i klassrummet. Dialogisk undervisning visar att eleverna lär sig mer 

än i den traditionella undervisningen där läraren står mer för en auktoritär och berättande röst. 

I den dialogiska undervisningen integreras även eleverna mer i klassen/gruppen (a.a., 1996). 
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I dagens svenska skola är det svårt för eleverna att få känna delaktighet i undervisningen och 

många elever blir isolerade i ett utanförskap. Därigenom blir eleverna inte engagerade och 

motiverade under lektionerna. Det är svårt för en del elever att delta i diskussionerna då ett 

fåtal av dem räcker upp handen och tenderar att “ta över”. Lärarnas roll i klassrummet och 

deras bemötande av eleverna är direkt avgörande för att få dem att känna inflytande och att de 

är delaktiga i undervisningsprocessen (Von Wright, 2009). 

Det råder på inga vis en samstämmighet i den här frågan, framförallt då ett ifrågasättande av 

handuppräckning är ett relativt nytt och oexploaterat område inom forskningen. Wiliams 

(2013) varningar anser jag dock vara en hypotes som öppnar för empiriska studier och med 

den här uppsatsen vill jag medverka till att frågan belyses. Eftersom handuppräckning av 

tradition är en mycket vanligt förekommande strategi när ordet ska fördelas i ett klassrum får 

det anses angeläget att vi lär oss mer om hur den påverkar elevernas kunskapsprocess.  

Studien är designad utifrån ett pågående projekt med att ta bort handuppräckningen från 

undervisningen på en stor mellanstadieskola i mellersta delarna av Sverige. Skolan har ersatt 

handuppräckningen med andra didaktiska strategier/metoder. Enligt ”Smithers”, en av lärarna 

på skolan, fick skolan inspiration till projektet från pedagogikprofessor Dylan Wiliam och 

hans litteratur om formativ bedömning. ”Smithers” var en av de ledande personerna att ta 

fram projektet och hon berättar att det har varit framgångsrikt på en del skolor i England. 

Projektet har tagits fram för att understödja lärarna i undervisningen med hjälp av 

vetenskaplig evidens och det empiriska materialet skolan arbetat med beskriver olika 

didaktiska strategier som ska ligga till grund för elevernas deltagande och lärande. Skolans 

motiv och önskan är ett högre elevdeltagande på lektionerna och genom detta försöka få höjda 

prestationer; betyg (”Smithers”, lärare på den studerade skolan och respondent i studien).  

Enligt olika företrädare för sociokulturell teori (Säljö, 2014) så är kunskap till stor del en 

fråga om deltagande och delaktighet i grupp, och i denna uppsats är det en central fråga hur 

handuppräckningen påverkar elevgruppen och samspelet inom gruppen. Det handlar alltså 

inte i första skedet om kunskap eller lärande utan om delaktighet eller deltagande. Frågan om 

huruvida eleverna svarar ”rätt” när de räcker upp handen är sekundär. Det avgörande är om 

handuppräckningen har konsekvenser för elevernas deltagande i den grupp eller 

praxisgemenskap (Lave & Wenger, 1991) som en klass utgör. Är det så att 

handuppräckningen som strategi skapar en polariserad grupp så att några får/tar 

huvudansvaret för gruppens arbete medan andra träder tillbaka? Öppnar denna praxis för att 
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vissa elever väljer bort sitt deltagande eller stannar i en perifer position medan andra träder 

fram och visar sig på styva linan? Hur påverkas relationen mellan eleverna?  

Jag kommer att fokusera på att studera elevers deltagande i klassrummet och i 

gruppen/klassen utifrån olika strategier som används i undervisningen för att fördela ordet i 

klassrummet. 

Tidigare forskning 

Det finns tydliga samband mellan elevprestationer och engagemang i klassrummet. I en studie 

deltog 191 elever uppdelade på sju klasser i årskurs fyra (Dawes m.fl., 2000). Programmet 

kallades för ”tänka tillsammans-programmet”. Lärarna fick som verktyg använda 12 

lektionsplaneringar som var utvecklade för att främja barnens språkinlärning och till att 

uppmuntra dem till att använda språket i undervisningen och de skulle med hjälp av 

lektionsplaneringarna försöka att få barnen mer delaktiga och engagerade i undervisningen. 

Lektionsplaneringarna var framtagna för att användas för eleverna i naturkunskap och 

matematik. Tanken med lektionsplaneringarna var att de skulle implementeras på eleverna i 

undersökningen på ett individuellt plan men även genom att de skulle kunna samarbeta med 

andra elever i klassen. Forskarna upptäckte genom att jämföra med kontrollgrupper på 

liknande skolor där fokus inte låg på elevernas tänkande med språket som verktyg att 

skillnaderna i resultat var enorma, inte bara vid provresultat i matematik och naturvetenskap, 

utan de kunde även notera väsentliga skillnader även vid intelligenstest och att deras 

deltagande i gruppen stärktes genom ökat självförtroende (a.a., 2000).  

Wiliam (2013) skriver om alternativa metoder till handuppräckning i klassrummet. Ett av 

alternativen som Wiliam tar upp är ”cold calling”, en metod som Lemov (2010) använt sig av 

i sin forskning. Lemov uppmanar genom den metoden lärare till att ”slumpvis” välja ut elever 

i klassen som får en fråga. Detta med syfte att eleverna alltid ska vara redo, närvarande och 

fokuserade under lektionen, utan att kunna ”slappna av” och isolera sig i andra tankar och 

försätta sig själva i utanförskap. Det är ändå vanligt att en del elever inte vill engagera sig i 

diskussionen och väljer att säga att de inte kan svaret för att slippa undan. Det ska dock 

poängteras att det inte behöver vara en lågpresterande elev som avvärjer sig från frågan utan 

det kan likväl vara en högpresterande elev.  
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Är eleverna vana vid traditionell handuppräckning finns det en risk enligt Wiliam (2013) att 

framstående elever med höga krav på sig själva blir rädda att svara fel och hellre undviker att 

svara på frågor. När de högpresterande eleverna har alternativet att räcka upp handen kan de 

själva bestämma när de vill göra ett försök att svara på en fråga eller inte. Här kommer enligt 

Lemov (2010) lärarens professionalitet in i bilden och han menar att läraren inte ska låta 

eleven ”vara” och nöja sig med att hen inte säger sig kunna svaret på frågan. Istället ska 

läraren tillsammans med eleven och eventuellt med viss hjälp av andra elever i klassen 

försöka finna svaret. Om läraren inte står på sig och låter eleven som initialt skulle svarat på 

frågan undvika att svara finns en betydande risk att eleven håller fast vid en isolerad roll och 

inte kommer vara en del av diskussionerna i klassrummet framöver. Lemov menar dock att 

läraren i vissa fall kan låta eleven hoppa över att försöka svara på frågan för stunden men då 

ska läraren återkomma till eleven efter att ha fått lite olika svar från andra elever i klassen och 

fråga eleven som initialt fick frågan vilket svar som denne tycker är det bästa utifrån den 

ursprungliga frågan (a.a., 2010).  

Latham och Hill (2014) menar också att elevers deltagande i klassrummet är en betydande 

faktor för att nå lärande. Det handlar enligt dem om att engagera sig och att vara motiverad. 

De menar att en alternativ metod till den traditionella handuppräckningen kan vara Electronic 

Response Systems, ERS för att nå passiva deltagare i klassrummet. ERS är handkontroller där 

eleverna kan svara på frågor elektroniskt. Deras undersökning visar att läraren når ut till 

elever som föredrar anonymitet med ERS utan att ge dem ordet och att eleverna visar större 

engagemang och ett större självförtroende även vid klassrumsdiskussioner efter att ha använt 

ERS en tid. Deras studie visar även att ERS kan vara extra lämplig som metod i stora och 

diversifierade grupper (a.a., 2014).  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka alternativa metoder till den traditionella 

handuppräckningen som används och vilken betydelse olika metoder kan ha för elevers 

deltagande. 
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Frågeställningar 

 Vilka olika strategier använder lärarna för att fördela ordet i klassrummet? 

 Hur har elevernas deltagande utifrån sina uppfattningar förändrats av de nya 

didaktiska strategierna? 

Teoretiska utgångspunkter 

Praxisgemenskap och deltagande 

Elever som befinner sig i ett klassrum kan betraktas som deltagare i en arbetsgrupp. 

Människan är i grunden en socialt situerad varelse, sprungen ur den sociala kontext hen står i 

(Lundberg, 2005).  Det finns dock hela tiden en spänning mellan individualism och 

gemenskap och det är svårt att sätta dessa två som absoluta motsatser till varandra. En typ av 

individualism kan något förenklat vara en form där individen existerar i princip oberoende av 

kollektivet och står sig i det närmaste helt oberoende till all social samverkan. En annan form 

av individualism går att betrakta som att den betonar individen som självständig i den mån att 

hen kan verka i ett samhälle och ta ett socialt, moraliskt och politiskt ansvar utifrån ett eget 

beslutsfattande. I den formen av individualism står individen inte för sig själv utanför 

kollektivet (a.a., 2005).  

Enligt Israel (1999) betraktar filosofen Georg Himmel (1858-1918) samhället som ett enda 

stort samspel i vilket individerna närmar sig varandra och interagerar under bestämda och 

obestämda former. Himmel menar att det konstant pågår en process och samverkan mellan 

människorna i samhället och att människan är en samhällelig varelse som behöver ett samspel 

för att fungera väl (a.a., 1999 ). Jag vill mena att detta går att översätta till klassrummet och 

det sociala rum som det utgör.  

Lundberg (2005) menar att det finns olika former av ”gemenskap”, en där tillhörighet är 

primär och där just människans upplevelse av tillhörighet står i centrum. Han anser att 

människan vill bli sedd och att hen i grunden har ett behov av att känna sig behövd. En annan 

form av ”gemenskap” kan vara ett samfällt handlande i vilket konsekvenser av handlandet står 

i fokus. Det handlar dels om konsekvenser med ursprung ifrån negativa handlingar men 

framförallt om konsekvenser utifrån belöning vid ett positivt handlande bland deltagarna. 
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Lundberg talar om ett starkt engagemang bland deltagarna med målet att nå dessa positiva 

konsekvenser (a.a., 2005).   

Identitet och deltagande 

Studien utgår från situerat lärande som teori och teorin har sitt ursprung i Laves forskning 

(Lave & Wenger, 1991). Inom situerat lärande är deltagande och delaktighet betydande 

faktorer för att nå lärande. Lärande handlar om att bli identifierad och att identifiera sig som 

en i gruppen. Ofta är det motsatta processer som äger rum: elever definierar sig själva som om 

de stod utanför gruppen som lär; de tar ibland en perifer position eller en position som om de 

stod utanför gruppen som lär (Lave & Wenger, 1991 och Wenger, 1998). 

 I en skolklass befinner sig många av eleverna i kulisserna, i en perifer roll, där de inte gör 

anspråk på att inta en större position i gruppen. Lave och Wenger (1991) och Wenger (1998) 

anser att individer likt dessa behöver överskrida gränserna och ta sig närmare gruppens 

mittpunkt och lämna det perifera deltagandet. Detta behöver ske för att de här individerna ska 

få mer framträdande roller och nå ett mer legitimt deltagande. Att befinna sig i periferin 

innebär att individerna inte innehar ett ”fullt” lärande men utifrån att dessa elever tar en större 

plats möjliggörs ett stärkande av deras identitet och genom detta kan de nå ett lärande på en 

högre nivå. Genom att närma sig gruppens centrum ökar även möjligheterna för dessa elever 

att nå ett bättre socialt samspel med övriga elever. Enligt Wenger (1998) går dessa roller att 

implementera på samhället i ett större perspektiv och han menar att den grad, till vilken folk 

deltar fullt ut och respekteras av andra medlemmar i olika samhälleliga konstitutioner eller 

praktiker, bestämmer deras känsla av identitet. Motivationen till att delta mer fullständigt i en 

praktik kan vara ett kraftfullt incitament för lärande (a.a., 1998). Enligt Wiliam (2013) är just 

motivation en nyckelfaktor till deltagande och lärande. Han menar att om lärare tillämpar 

olika strategier för att ”nå” de elever som sällan varit aktiva i klassdiskussioner kan det 

motivera dessa till att bli mer engagerade och till att de deltar mer. Göransson (2007)  betonar 

vikten av barnets deltagande, både ur ett pedagogiskt och ur ett socialt perspektiv. I det 

pedagogiska deltagandet utvecklar eleven sina lärförmågor och med det sociala deltagandet 

utvecklas samtidigt eleven sina sociala färdigheter (a.a., 2007). 

Dysthe (1996) menar att lärarens plats i klassrummet är alltför stor i förhållande till elevernas. 

Elevernas röster behöver bli hörda för att de ska vara intresserade, känna delaktighet, vara 

närvarande och för att även kunna bidra till att lära av varandra. Enligt Dysthes (1996)  

konstruktivistiskta synsätt har eleverna sin givna plats i läranderummet genom att lära sig av 
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varandra. Detta i motsats till ett behavoristiskt synsätt där eleverna inte har någon tidigare 

uppfattning om det som förmedlas av läraren utan de ska lära sig och ta in den ”nya” 

information som läraren delger dem (a.a., 1996). 

Barn motiveras att lära sig olika saker i skolan som till exempel att läsa, skriva och räkna 

matematik om elever i klassen de ser upp till läser, skriver och räknar matematik. Det betyder 

att de vill arbeta hårt för att bli bra på de här sakerna och bli medlemmar i ”klubben” som står 

för vägvisandet. Att exempelvis lära sig att läsa har genom detta blivit en del av deras 

identitetssökande. Att vara en läsande människa är en människa de vill vara och just identitet 

blir därigenom en central faktor för djuplärande (Smith, 1998).  

Situerat lärande 

Lave påvisar att människor har svårt att översätta teorier till praktik (Lave & Wenger, 1991). 

Hon ger exempel i sina studier på människor som handlar mat i mataffären och som utifrån 

den situationen kan göra korrekta uträkningar för vad maten kommer att kosta men att samma 

personer har väldigt svårt för att göra liknande uträkningar i matematiska prov på papper i en 

klassrumskontext. Hon menar att människors lärande och deltagande är kopplat till olika 

situerade situationer (a.a., 1991).  

När jag möter min granne – som är läkare och som jag inte känner särskilt väl – i hissen och han frågar 

”hur är det?”, är det förväntade svaret från min sida någon allmän kommentar om hur dagen har varit, om 

vädret eller något liknande. Frågan tolkas som en vänlig inbjudan till en allmän konversation medan 

hissen rör sig. Om han däremot skulle ställa samma fråga i sin mottagning till mig i sin egenskap av 

läkare, och som en del av en konsultation, skulle det förväntade svaret vara annorlunda och direkt inriktat 

mot information som är relevant i den situationen. (Säljö, 2014, s. 128) 

I exemplet påvisas hur det situerade lärandet står i centrum när det kommer till människans 

deltagande och handlande (Säljö, 2014). Vi människor hamnar konstant i olika sociala 

situationer och vi tolkar och analyserar det vi ser, både på ett medvetet och omedvetet plan. 

”Våra handlingar är situerade i sociala praktiker” (a.a., 2014, s. 128). 

 I en klassrumskontext sker ett konstant interagerande mellan läraren och eleverna samt 

eleverna sinsemellan (Kirk et al., 1997 ).  I det situerade lärandet åskådliggörs både elevernas 

och lärarens perspektiv på lärandet. Det är viktigt att läraren förstår elevernas lärande och hur 

de genom ett deltagande i olika situationer i klassrummet kan utvecklas som individer, både 

på ett individuellt och socialt plan (a.a., 1997 ). Enligt Clancey (1995) går det att studera det 
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situerade lärandet som en dynamisk process i klassrummet där individen, utifrån situerade 

situationer, tar in information och lär sig i förhållande till vad som sker i omgivningen. Det är 

därigenom av stor vikt att eleverna är närvarande, både mentalt och fysiskt, för att ta del av 

processen och för att kunna nå utveckling (a.a., 1995).  

Inom situerat lärande ligger färdigheter och kunskap relationellt i en praxisgemenskap. I 

klassrummet identifierar sig individerna med varandra. De studerar och imiterar varandra och 

utvecklas genom deltagande i gemenskapen. Eleverna kan ses som gesäller där de lär sig av 

mästare i klassrummet. Mästarna kan vara andra elever som vet svaret på specifika frågor och 

som kan utveckla ett intressant resonemang kring aktuella ämnen, eller läraren som lär ut nya 

saker vid olika tidpunkter (Kvale & Nielsen, 2000).  I grunden bör man dock betrakta just 

läraren som mästaren och eleverna som gesäller. Läraren har utifrån sin auktoritära roll i 

klassrummet den naturliga och självklara mästarrollen (Kvale & Nielsen, 2000). Skolan är 

inte en ideal plats för mästarlära då imitationen främst sker utifrån ett muntligt förmedlande, 

till skillnad från i arbetslivet där produktion som process är mest i fokus. I arbetslivet är även 

miljön av primär art men inte lika väsentlig som i klassrummet. I klassen går oftast även 

jämnåriga elever där det inte går att direkt lära sig av äldre och mer erfarna individer enligt 

Kvale och Nielsen (2000). Även i klassrummet kan det dock ofta finnas stora skillnader 

mellan eleverna, både när det kommer till utveckling mognadsmässigt och till 

kunskapsnivåer.  

Mästarläran ska inte enbart ses som negativ och svårapplicerad på skolan och på 

skolundervisningen. Den kognitiva mästarläran anses fungera väl (Hamilton, 1990). 

Modellinlärning är det centrala i den kognitiva mästarläran, där läraren/mästaren exempelvis 

tänker högt och lär eleverna hur de ska tänka kring ett matematikproblem och sedan försöker 

de lösa uppgiften tillsammans. Det hjälper eleven att tänka strategiskt och att utveckla deras 

förmågor till problemlösning (a.a., 1990).  

Lave & Wenger (1991) menar att det situerade lärandet är konstant och någonting som pågår 

hela tiden. Lärandet utgår från den sociala kontext individen befinner sig i och denne blir 

påverkad av miljön omkring sig men även av egna tankar, känslor och humör. Säljö (2000) 

anser att det inte går att se på individen och dess kunskapsutveckling separat, utan en social 

kontext, med möten och samspel med andra människor. 
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Lave (2009) anser att situerade aktiviteter alltid medför förändringar i kunskap och agerande. 

Dessa förändringar i just kunskap och agerande är vad hon menar är själva innebörden av 

lärande. Människor i situerade aktiviteter är skickliga på att hjälpa varandra till förändring i en 

ständigt föränderlig värld. Det förefaller så att människor oftare är engagerade i ett deltagande 

än motsatsen och bidrar på så vis, medvetet och omedvetet, till ett lärande.  

I denna uppsats tänker jag mig en skolklass stå för den ”praktikgemenskap” vilken jag 

beskrivit i teoridelen. Enligt Wenger (1998) blir elevernas identiteter synliga i 

praktikgemenskaperna. Utifrån denna specifika sociala kontext, klassrummets, vill jag se om 

passiva elevers identiteter stärks och om deras deltagande ökar genom lärarnas olika 

didaktiska strategier för att skapa dialog och fördela ordet i klassrummet. 

Metod 

Val av metod 

Studien bygger på en kvalitativ ansats och jag har valt att utföra muntliga intervjuer med 

respondenterna. Studien är designad utifrån en specifik skolas arbete med att implementera 

nya metoder/strategier i undervisningen och intervjuerna är strukturerade utifrån dessa nya 

arbetssätt. Intervjuerna är semistrukturerade. Enligt Denscombe (2009) har intervjuaren 

genom semistrukturerade intervjuer en färdig lista med frågor gällande de ämnen som 

behandlas men det finns samtidigt ett stort utrymme och spelrum för respondenten att 

utveckla sina svar och tala utförligt om de frågor och ämnen som hen får delgivna av 

intervjuaren (a.a., 2009).  Jag valde den här metoden för att studera elevernas deltagande och 

lärande i klassrummet utifrån situerat lärande som teori. Genom att ställa öppna frågor får 

respondenterna utveckla ett resonemang kring klassrumssituationen och kring projektet med 

att ta bort handuppräckningen i undervisningen utan att behöva känna sig “låsta” utifrån en 

given intervjuguide.  Intervjuerna genomfördes med lärarna och eleverna på den studerade 

skolan vid olika tillfällen när det passade dem att utan stress eller tidspress sitta ned och svara 

på frågor och utveckla ett resonemang. 

Tillvägagångssätt 

Jag spelade in intervjuerna och detta skedde utifrån respondenternas godkännande. Jag valde 

att inte skriva någonting samtidigt som intervjuerna genomfördes utan förlitade mig enbart på 
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inspelningen då jag anser att själva skrivandet tar fokus från samtalet och att det inte blir 

något bra flyt i intervjun. Jag använde mig av en mall av intervjufrågor att utgå ifrån med 

respektive respondent men sedan blev det följdfrågor på dessa utifrån respondenternas svar. 

Respondenterna vidareutvecklade ofta själva svaren och kom in på andra möjliga följdfrågor 

som de svarade på utan att de fanns med i manuset.  

Urval och begränsning 

Undersökningen gjordes på elever i årskurs 6 och lärare som undervisar dessa elever på en 

stor mellanstadieskola i mellersta delarna av Sverige. Jag använde mig av totalt tjugo 

respondenter varav sex av dem var lärare och fjorton var elever. För att i någon mån 

återspegla den stora variation i deltagande som förekommer i ett klassrum gjorde jag ett 

strategiskt urval av respondenter på så sätt att lärarna fick identifiera elever som presterar 

olika och i klassrummet agerar på olika sätt. I sina intervjuer fick lärarna sätta in elever i fyra 

olika kategorier. De skulle nämna elever som de undervisar vilka de ansåg passade in i 

respektive kategori. De fyra kategorierna var: aktiv och högpresterande, aktiv och 

lågpresterande, passiv och högpresterande samt passiv och lågpresterande. De namn som 

lärarna oftast nämnde inom respektive kategori kom med i undersökningen och blev 

respondenter. Efter lärarintervjuerna hade jag fjorton elever som blivande respondenter. 

Anledningen att det blev fjorton elever och inte sexton elever som var tanken från början var 

att det blev för svårt för lärarna att finna tillräckligt antal elever de ansåg vara lågpresterande 

och samtidigt aktiva.  

Analys av data 

I resultatdelen beskriver och analyserar jag tematiskt lärarnas och elevernas svar på de 

kvalitativa, öppna intervjuerna utifrån syfte och frågeställningar. Analyserna görs med stöd av 

befintlig litteratur på området. Jag analyserade lärarnas och elevernas intervjuer var och en för 

sig. Analyserna skedde både genom within case analysis och cross case analysis. Först 

beskrev jag respektive lärares metoder. Då var de fiktiva namnen rubriker (within case). 

Därefter använde jag de olika metoderna lärarna använder som nya underrubriker (cross case). 

Intervjuerna med lärarna analyserade jag först genom att beskriva respektive lärares arbete 

avseende de strategier som tillämpades och hur de fungerade. Därefter jämförde jag lärarna 

med varandra avseende likheter och skillnader i hur de använder sig av de olika didaktiska 

strategierna. Jag beskrev variationen både vad gäller de olika strategier som förekom och hur 

de fungerade avseende fördelar och nackdelar. Intervjuerna med eleverna analyserade jag 
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genom att specifikt söka efter yttranden som beskrev deras förändrade deltagarmönster. I 

elevanalyserna var deras fiktiva namn rubriker (within case) och utifrån analyser på elevernas 

svar formades nya underrubriker (cross case) där skillnader i elevernas deltagande i 

klassrummet och i gruppen beskrivs utifrån fyra nya kategorier; Befinner sig fortfarande i 

periferin, har närmat sig centrum något, har tagit en central position i gruppen och har 

fortfarande en central position i gruppen. 

Validitet och reliabilitet 

Om man utför undersökningar av olika slag, i det här fallet intervjuer, måste man vara säker 

på att de är pålitliga och tillförlitliga. Validiteten mäter undersökningens externa egenskaper 

medan reliabilitet mäter de interna egenskaperna (Björkqvist, 2012). Avser studien det som är 

avsett att mäta?  Jag har mitt syfte med uppsatsen och tillhörande forskningsfrågor. Utifrån 

forskningsfrågorna har frågeformuläret formulerats åt respondenterna och genom de relevanta 

frågorna stärks uppsatsens validitet (Trost, 2012). Validiteten är dock mer påtaglig vid 

applicering med kvantitativa metoder där det kan vara lättare att tydligt mäta resultat mot 

varandra (Svensson & Starrin (1996).  

En annan forskare ska idealt sett i framtiden kunna utföra liknande tester/intervjuer som jag 

gjort och komma fram till samma resultat.  Det skulle stärka den här undersökningens 

reliabilitet/tillförlitlighet (Denscombe, 2009). Reliabiliteten i undersökningen hänvisar till hur 

stor påverkan mätinstrumentet för den specifika studien har (a.a., 2009).   Jag har varit tydlig 

med att informera vilka urvalsgrupper jag använt mig av, hur datainsamlingen gått till och 

samt hur uppsatsens empiri har bearbetats.  

Som jag nämner kan det vara svårt att exakt översätta validiteten och reliabiliteten till studier 

med kvalitativ ansats. Att lägga fokus på hur praktiskt användbara forskningsresultaten är kan 

vara mer intressant för min studie. Hur kan undersökningens giltighet underbyggas? Alvehus 

(2013) beskriver tre alternativa begrepp till valideringsbegreppet; hantverksvaliditet, 

kommunikativ validitet och pragmatisk validitet. De passar väl in när man angriper en studie 

kvalitativt. Hantverksvaliditeten innebär att forskaren går igenom det insamlade materialet 

och analyserar resultatet utifrån detta på kontinuerlig basis under uppsatsskrivandet. 

Hantverksvaliditeten granskar även de teoretiska aspekterna i förhållande till de fenomen som 

studeras och hur jag som forskare bygger upp ett resonemang kring tillvägagångssätt. Utifrån 

de aspekterna har jag i det här avsnittet beskrivit hur jag gått tillväga med val av respondenter 
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och med insamlingsmetod av det empiriska materialet. Med den kommunikativa validiteten 

ifrågasätts dialogernas styrka och hur relevanta de är för studien. Hur ska dialogen se ut? 

Vilka ska vara involverade i den? Den kan granskas med ett oberoende forskarlag eller med 

en större allmänhet. Jag har diskuterat mina forskningsfrågors relevans för studien med 

kollegor med pedagogisk utbildning och med min handledare. Med pragmatisk validitet ställs 

en fråga kring studiens relevans inför en samhällespåverkan. För vem eller vilka riktas 

undersökningen? Är den väsenlig för forskarsamhället eller för medverkande i 

undersökningen (a.a., 2013)? I den här studien vill jag mena att resultatet är relevant utifrån 

ett forskningsperspektiv men även för respondenterna. 

Etiska överväganden 

Jag tog hänsyn till respondenternas rättigheter och värdighet vid utförandet av studien då det 

enligt Denscombe (2009)  är viktiga aspekter att tänka på vid genomförandet av en 

samhällsvetenskaplig studie. Ingen av deltagarna har kommit till skada genom att delta i 

studien och jag har visat respekt för deras integritet. Dessa principer är enligt Denscombe 

viktiga att beakta då människor ska känna sig säkra och skyddas från forskare som skulle 

kunna ha som motiv att öka kunskapen om ett visst ämne till varje pris. Forskarens egna 

intressen, oberoende av resultatets värde, får aldrig vara på bekostnad av dem som deltar i 

studien/forskningsprojektet (a.a., 2009). Enligt Lindstedt (2017) ska det finnas ett samtycke 

från respondenterna att delta i studien. De har genom samtyckeskravet rätt till sitt eget 

deltagande och de ska kunna avbryta intervjuerna när de känner för det. De ska även ha rätt 

till att ångra sin medverkan i studien även om de initialt tackat ja till att delta. Genom 

informationskravet ska respondenterna informeras om sin medverkan och om forskningen, 

vad studien handlar om och att de när som helst kunna avbryta studien. Jag utformade ett 

missivbrev till respondenternas föräldrar då eleverna som deltog i studien är barn.  De skulle 

skriva under med sin namnteckning och kryssa för ”ja” om de ansåg att deras barn skulle 

kunna delta i studien. Om barnet ändå inte velat delta i studien hade det kunna avsäga sig 

deltagandet, oberoende av förälders/målsmans godkännande. Genom konfidentialitetskravet 

har jag som forskare en skyldighet att värna om deltagarnas personliga integritet och se till att 

deras namn och identitet inte ska kunna avslöjas. Alla namnen på eleverna och lärarna som 

nämns i undersökningen är fiktiva. De inspelade intervjuerna försvarades lösenordsskyddat på 

min mobiltelefon. Om andra forskare vill ta del av min studie och forska vidare utifrån den 

har de enligt nyttjandekravet rätt till att kunna göra det. Då råder samma forskningsetiska 

principer för dem som vid den här studien (a.a., 2017).  
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Resultat och analys 

I den här delen beskriver jag svaren på forskningsfrågorna utifrån respondenternas 

uppfattningar i de öppna intervjuerna. Resultaten analyseras utifrån olika teman framtagna ur 

respondenternas svar.  

Vilka olika strategier använder lärarna för att fördela ordet i klassrummet?  

Lärare 1 Andersson 

Andersson berättar att skolan tagit fram, utifrån existerande forskning, alternativa metoder till 

den traditionella handuppräckningen i undervisningen.  ”Projektet innebär att alla elever ska 

få komma mer till tals under lektionerna och att det ska bli en tystare och lugnare miljö för 

eleverna. Att alla elever ska få bli hörda”. Enligt Andersson gör whiteboards att lärarna får 

större koll på alla, vad de kan och inte kan. Whiteboard är någonting som hon ofta använder 

sig av då hon är matematiklärare. Hon ställer ofta en fråga ut till klassen och alla eleverna får 

skriva svaret på sin egen whiteboard. ”Då får jag en snabb överblick av vilka som kan svaret 

på frågan”. Andersson berättar att hon får en förståelse för var eleverna befinner sig och om 

det är någonting de behöver gå igenom igen. Hon säger att om det exempelvis bara är en elev 

som inte förstått kan hon lägga mer energi på att hjälpa denne men är det i princip hela 

klassen som inte förstått kanske hela uppgiften behöver gås igenom igen eller att hon behöver 

gå igenom just den delen som uppgiften är hämtad från. Säljö (2000) beskriver liknande 

situationer kopplade till situerat lärande att individen inte kan beskådas separat i sin 

utveckling utan behöver den här typen av hjälp för sin utveckling, både då det kommer till 

lärande och deltagande i det sociala rummet (a.a., 2000).  

”Glasspinnar använder jag mig av om vi ska gå igenom någonting helt enkelt, om jag bara vill 

ha ett snabbt svar på min fråga och där drar jag bara ett namn på en elev som får svara på en 

fråga. Namnet står då alltså på själva glasspinnen”.  

Andersson berättar också att muggar är bra att använda sig av på matematiken. De använder 

sig av tre olika muggar. Skillnaden mellan dem är att de har olika färger, varav en är grön, en 

är gul och en är röd. Hon säger att det kan vara så att en elev förstår sammanhanget av vad de 

håller på med men inte den enskilda uppgiften hen jobbar med för tillfället.  Det kan vara 

exempelvis vid procenträkning. Då sätter denne fram en gul mugg på bänken. Om hen inte 

förstått sammanhanget överhuvudtaget hade hen kunnat sätta fram en röd mugg istället för att 

få en mer grundlig genomgång/hjälp av läraren. När den gula muggen står framme är tanken 
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att eleverna ska kunna hjälpa varandra i första hand så att läraren kan lägga mer fokus på de 

elever som satt fram den röda muggen på bänken. ”De som har grön mugg framme får hjälpa 

de elever som har gul mugg på bänken”. Wiliam (2013) skriver att eleverna lär sig att 

”kontrollera” sitt eget lärande genom att använda sig av den här metoden. Han menar att 

eleverna hela tiden måste vara vaksamma och alerta eftersom de när som helst kan behöva 

hjälpa någon annan elev med att lösa ett problem eller med att svara på en fråga (a.a., 2013). 

Andersson menar vidare att glasspinnarna ibland kan vara svåra att använda sig utav. ”Går vi 

exempelvis igenom ett nytt moment i matten är det inte så roligt för dem som inte förstått 

riktigt att behöva svara”. Hon menar att det är lättare när hon undervisar eleverna i NO. Där är 

det mera öppna frågor som oftare leder till diskussioner. ”Matten är mera svart och vit”.  

Andersson berättar att det viktigaste med projektet, som hon ser det, är att skapa en öppen, 

trivsam och harmonisk miljö i klassrummet där eleverna ska ”våga” svara fel. ”Man ska inte 

behöva känna sig dum om man inte kan svara”. Hon menar vidare att det är viktigt att prova 

sig fram och se vilka metoder som passar bäst för respektive klass och ämne. Det är vad hon 

anser vara största problemet hittills, att lära sig eleverna och klasserna så att det blir mer klart 

vilka metoder som passar och inte passar för dem.  

Andra problem har varit, främst till en början, att en del elever tappade lite fokus från själva 

undervisningen och höll på och lekte med muggarna. Muggarna förvarar eleverna själva på 

sina bänkar. Ett annat problem, framförallt initialt menar Andersson, var att eleverna gick till 

andra klassrum för att ha matematik då de är indelade i olika grupper där. Då hände det ofta 

att eleverna glömde ta med sig sina whiteboards. ”De har dock blivit bättre på att komma ihåg 

dem ska sägas”.  

Andersson upplever att klimatet i klassrummet är lugnare nu och att det även ger henne 

mindre stress när det inte är många händer i luften. Hon berättar även att klasserna är stora 

och att hon undervisar 32-33 elever per klass. Största fördelen med projektet är enligt 

Andersson användandet av whiteboard. ”Det har utan tvekan varit till största hjälpen för mig i 

min undervisning. Jag märker hur eleverna blir mer delaktiga och att de även tycker det är kul 

att använda sig av dem”.  

Många av de passiva eleverna har kommit till tals på ett helt annat sätt genom projektet menar 

Andersson ”De tar för sig på ett helt annat vis i klassrummet, är mer utåtriktade och det känns 
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som att de är mer en ”del” av klassen än tidigare. Framförallt var det tysta tjejer men även en 

del killar”. 

 

Andersson berättar att en del elever som var högpresterande vid projektets start tyckte det var 

väldigt frustrerande när de inte fick komma till tals lika ofta. Det var de elever som hade 

handen uppe i luften i princip hela tiden och ville svara. En elev, Johanna, var framförallt 

extremt frustrerad över detta. Hon kände att hon inte fick synas och höras lika mycket som 

tidigare kunde Andersson märka. Det kunde även vara jobbigt för henne att få glasspinnen 

dragen för då kunde det ju faktiskt vara så att hon inte kunde just den specifika frågan och den 

här eleven ogillar verkligen att ha fel. ”En stor uppgift för mig blev då att försöka förklara för 

de här eleverna och speciellt för Johanna att det är ok att svara fel ibland”. Andersson berättar 

vidare att Johanna efter lektionerna kommit fram och berättat svaret på vissa frågor för att få 

visa hur duktig hon är. Markus i samma klass har också brottats med de här problemen men 

inte i samma grad. Han har exempelvis inte kommit fram efter lektionerna för att visa vad han 

kan säger Andersson. 

 

”Kristoffer var en sådan elev som var aktiv och räckte ofta upp handen men han är 

lågpresterande. Han är mer av en klassens clown som vill toka sig”. Andersson säger 

avslutningsvis att han var en härlig elev med glimten i ögat som samtidigt tyckte om att svara 

på frågor utan att vara orolig för att svara fel.  

 

Utifrån Anderssons svar går det att utläsa att hon i sitt ämne, matematik, anser att whiteboard 

är den bästa metoden att använda sig utav. Där menar Andersson att hon får en god koll på 

hur eleverna ligger till och att hon kan lägga mer energi på att hjälpa en eller några enskilda 

elever som har svårt för en uppgift. Om de flesta i klassen inte förstått uppgiften och visar upp 

felaktiga svar kanske hela uppgiften behöver gås igenom igen eller att hon behöver gå igenom 

just den delen som uppgiften är hämtad från. Andersson tycker även om att använda sig av 

muggarna på matematiklektionerna. Där får eleverna bidra till varandras utveckling genom att 

hjälpa varandra med uppgifterna, utifrån färgen på muggarna. På matematiken anser 

Andersson att användandet av glasspinnarna är den sämsta metoden, speciellt kan det vara 

väldigt känsligt för de passiva, osäkra eleverna att inte kunna svaret när de börjat på ett nytt 

område. Problem som uppstått vid användandet av muggar har varit att eleverna ibland lekt 

med dem på bänken och att de glömt att ta med sig sina whiteboards till 

matematiklektionerna.  
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Lärare 2 Smithers 

Smithers berättar att projektet med att ta bort handuppräckningen från undervisningen handlar 

om en strategi för att jobba med formativ bedömning för att få en frekvent och löpande 

information om elevernas kunskaper utan att behöva sitta ner och rätta deras läxor eller prov.  

”Det är lite som att ta en informell enkätundersökning med klassen för att se vad de kan, ofta 

under lektioner, innan man gjort en summativ bedömning då det oftast är för sent för att lära 

eleverna det de behöver kunna innan man går in på nästa område i ämnet”. Scriven (1967) var 

den som först myntade uttrycket ”formativ bedömning”. Han ansåg det vara någonting som 

stod i kontrast till summativ bedömning och att den formativa bedömningen stod för en 

konstant feedback med möjligheter till förbättring löpande under undervisningen. Summativ 

bedömning var mer av vikt för staten när de jämför elevers resultat för att göra nya läroplaner 

och för att utveckla skolan i sin helhet (a.a., 1967).   

Smithers menar att ”no hands up” eller att ta bort handuppräckningen, bara är en metod för att 

få den data av information från eleverna utifrån formativ bedömning man som lärare behöver 

på en daglig basis. Den finns där inbroderad i lektionsplaneringen med a, b och c- planer. 

Smithers menar att det behövs vidare planer i själva planeringen just på grund av vad den 

formativa bedömningen ger, eller vad de olika metoderna utan handuppräckning ger för 

information till läraren under lektionerna. Kan läraren gå vidare? Har eleverna förstått det 

gällande området? ”Man behöver ha en reservplan som lärare, en plan b och kanske kan man 

komma tillbaka till samma lektion vid ett senare skede om det visar sig att merparten av 

eleverna i klassen inte finner sig på en tillräcklig nivå för att kunna fullfölja lektion a för 

tillfället”. Märks det istället att klassen är med och kanske att det till och med är för enkelt för 

dem kanske det kan behövas en plan c istället där läraren går in mer på djupet exempelvis. 

”De här alternativen som vi använder oss av istället för handuppräckning är främst metoder 

för att se var klassen befinner sig som jag ser det” berättar Smithers.  

Som alternativa metoder till handuppräckningen använder sig Smithers ofta av whiteboard, 

glasspinnar, muggar eller ”exit-biljetter”. Med exit-biljetter menar jag post-its som eleverna 

skrivit svar på mina frågor på och som de visar på vägen ut från klassrummet. Svarar de rätt 

får de lämna, annars diskuterar vi oss fram till svaren tillsammans, eleven och jag. Alla ska 

försöka förstå”. Wiliam (2013) menar att exit-biljetterna är en form av formativ bedömning 

där läraren direkt i slutet av lektionen kan se hur eleverna förstod hennes frågor och kan 

eventuellt ge direkt feedback eller vänta med återkoppling till kommande lektion. 
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Bedömning fungerar formativt när bevis för elevens prestation tas fram, tolkas och används av lärare, 

elever eller deras kamrater för att besluta om nästa steg i undervisningen som förmodligen blir bättre, eller 

bättre grundade, än de beslut de skulle ha fattat om bevis inte hade funnits. (Wiliam, 2013, s. 58) 

Smithers använder sig även av ”Kahoot” som är ett spel som eleverna kan använda sig av via 

datorn. Där har läraren lagt in frågor (via nätet) och eleverna spelar mot varandra, anonymt 

eller inte. Det kan variera. ”Det går oftast ut på att det står en fråga framme på skärmen och 

sen får eleverna fyra alternativ att svara på” förklarar Smithers. ”Det är en ’tävling’ både i att 

svara rätt och snabbt. Eleverna älskar det”! Smithers säger att hon ibland låter eleverna sitta 

och diskutera en del frågor hon ställt med sin bänkgranne. Det gör att eleverna kan känna sig 

något lugnare inför dragningen av glasspinne. ”Det kan vara en mjukstart för oroliga elever 

att vänja sig med den metoden”.  

Smithers berättar att hon var en av de ledande personerna som drog igång projektet på skolan 

då hon visste att det varit väldigt framgångsrikt på flera skolor i England. ”Det var jag och en 

annan lärare som uppmanade ledningen att skapa det hela här på skolan och att läsa på om de 

existerande projekt som finns. Det var så de fick upp ögonen för det”. Smithers upplevde att 

det var alldeles för många elever som var för inaktiva i klassrummet före projektets start. Hon 

såg faror med att de avskärmade sig allt mer från övriga klassen. Ofta var det till och med 

bara 2-4 elever per klass som ständigt hade handen uppe i luften för att få visa hur duktiga de 

var.  

När vi införde det här kände jag dock samtidigt en oro på grund av att det ändå är väldigt revolutionerande, 

jag menar handuppräckning har ju funnits i alla tider. Vad skulle föräldrarna tycka? Framförallt de föräldrar 

vars barn var extremt blyga och som var riktigt rädda för att räcka upp handen eller för att vara delaktiga i 

diskussioner i klassrummet. (Smithers) 

Smithers berättar att faror och oro är till för att övervinnas. Hon menar att de flesta föräldrar 

har förstått att det är för deras barns bästa. ”Det här hjälper barnen att våga ta för sig lite mer 

och bli delaktiga i klassrummet. Det är givetvis inte enkelt och någonting som sker över en 

dag. Det ställs även höga krav på oss pedagoger”.   

Smithers menar att eleverna börjar vänja sig med de nya metoderna men att det tar lång tid att 

implementera nya metoder och framförallt nya tankesätt. Hon säger att de flesta av lärarna 

följer strategierna och att eleverna kan känna igen sig i de olika klasrummen vilket innebär en 

tydlighet för dem, att alla använder sig av liknande metoder. Hon menar dock att användandet 

av ”datan” som insamlas genom den formativa bedömningen kan hanteras bättre generellt. 
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Hon tror att lärarna behöver öva mera på vad de ska göra om exempelvis hälften av eleverna i 

klassen är med och förstår vad läraren pratar om medan den andra hälften inte gör det. Hur 

lägger man då upp den fortsatta undervisningen? ”Det är ett problem, eller snarare nästa sak 

att ta tag i” menar Smithers. Hon berättar även att projektet är tänkt att fortgå minst ett år till. 

”Ledningen har bestämt sig för att köra på detta ett år i taget, förhoppningsvis fortsätter 

eleverna visa goda resultat och framförallt att de blir än mer delaktiga och engagerade, vilket 

gör att projektet kommer att fortgå”. 

Genom att studera Smithers svar går det att se att hon använder sig av whiteboard, 

glasspinnar, muggar, exit-biljetter och kahoot som alternativa metoder till handuppräckningen 

i sin undervisning. Smithers menar att ”no hands up” eller att ta bort handuppräckningen 

främst är en metod för att få den data av information från eleverna utifrån formativ 

bedömning, något man som lärare behöver på en daglig basis. När Smithers använder sig av 

glasspinnarna låter hon oftast eleverna sitta och diskutera frågan med en bänkgranne först så 

att risken för att en osäker, passiv elev ska känn sig ”utpekad” minskar. Kahoot är en metod 

som är väldigt populär bland hennes elever.  

Lärare 3 Jonsson 

Jonsson berättar att hon har börjat med glasspinnarna främst för att de som i princip aldrig 

svarat tidigare nu måste svara. Hon förklarar att de tycker det är lite småjobbigt men att det 

har blivit bättre och bättre. ”Jag kan även se att de trivs bättre i klassen och i klassrummet”. 

Jonsson berättar att hon ibland ”fifflar” lite med pinnarna bara för att en viss elev ska få svara 

på frågan. Hon har ofta använt glasspinnarna som metod men inte använt sig av muggarna 

alls. Whiteboard har hon använt sig mycket av. Jonsson säger att det kan bli problematiskt 

ibland då en del elever tjuvkikar på de andras svar. Wiliam (2013) menar att klyftan mellan 

högpresterande och lågpresterande elever kan minska med hjälp av ett borttagande av 

handuppräckningen från undervisningen. Han anser att en metod för att göra det är använda 

sig av att dra glasspinnar för att fördela ordet i klassrummet. Enligt Wiliam borde inte 

eleverna själva få välja om de vill engagera sig och vara delaktiga i undervisningen eller om 

de inte vill vara det (a.a., 2013). 

Jonsson tror att det här projektet är bra för eleverna. ”Nu har de här eleverna börjat i sexan så 

det är lite nytt och ’skrämmande’ för dem. Börjar vi försiktigt redan i fyran med detta så kan 

man säkert se väldiga skillnader under de här tre åren”. Jonsson menar att det jobbiga har 

varit att en del av eleverna har haft svårt att acceptera det nya. De räcker upp handen i alla 
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fall. ”Några elever tog till och med glasspinnar från muggen de förvarades i och kastade dem. 

Så rädda var de för att behöva svara. Som Klara till exempel. Hon är en högpresterande elev 

men ville själv kunna styra över sina svar. Hon hatar att visa sig svag och att inte kunna svaret 

på en fråga skulle vara jordens undergång för henne”.  

Jonsson tycker att det är övervägande positivt med projektet och då främst genom att hon 

tycker sig se en större delaktighet bland eleverna i allmänhet och bland en del tystlåtna, 

försiktiga elever i synnerhet. 

Jonssons svar visar att hon använder sig av glasspinnarna som metod och att hon då ibland 

”styr” vilka elever som ska få frågan utan att eleverna är medvetna om det. Wiliam (2013) 

menar att det kan vara ett bra tillvägagångssätt för att få svar från en del specifika elever, som 

läraren av olika anledningar vill ha svar från under pågående diskussion. Jonsson använder sig 

inte så ofta av whiteboard. Det är för att hon anser att eleverna kan tjuvkika på varandra då. 

Ett problem med glasspinnarna har varit att elever gömt sin pinne för att undvika att behöva 

svara på en fråga. I det fallet som Jonsson nämner så var det en elev som tidigare varit en 

aktiv elev när handuppräckning användes som metod. 

Lärare 4 Sjödin 

Sjödin säger att hon mest använder sig av whiteboard. ”Det verkar som att eleverna tycker det 

är roligast och det händer nästan aldrig att de inte vill skriva svaret på mina frågor på sina små 

tavlor”. Sjödin berättar att det var en stor omställning för henne med de nya tankebanorna 

som projektet för med sig.  Hon gick dock in i det med öppna ögon. ”Det har inte varit lätt, 

absolut inte, men jag tror nästan eleverna varit snabbare att ta till sig av de nya metoderna än 

vad jag har varit”. Wiliam och Leahy (2015) menar att det tar tid att bryta traditioner och att 

övergången från att använda handuppräckning till att inte använda sig av det i undervisningen 

är en väldigt tuff och tidskrävande uppgift, både för lärare och för elever. Det Sjödin beskriver 

gällande omställningen till det nya tankesättet står i paritet till det Wiliam och Leahy 

beskriver. De menar att det kan ta flera år att ställa om och ändra sina tankebanor (a.a., 2015). 

Sjödin tycker att det är ett väldigt intressant med de nya arbetssätten men att det främst 

handlar om att bryta vanor. ”Jag tror att det vore lättare att börja om med en ny klass, att ta en 

fyra. Jag borde bli bättre på att planera utifrån detta koncept också. Med a,b och c-planer och 

så vidare”. Vidare menar hon att det kan bli problem ibland på SO:n då diskussioner tenderat 
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att ta för lång tid och nästan dött ut. När de starka räckte upp handen förut ”drog” de eleverna 

lättare klassen framåt.  

Sjödin tycker det är positivt att ordet blir mer fördelat i klassrummet och att fler blir delaktiga. 

Hon tror också att eleverna i längden kommer förstå att de är i klassrummet för att lära sig 

saker, inte för att räcka upp handen och visa sig duktiga.  

Vi bryter en skoltradition här, någonting som funnits i alla tider i Sverige. Det tar tid. Ibland kan det vara 

jobbigt om fem elever inte kan svaret. Då tenderar diskussionen att dö ut. Här känner jag att jag behöver 

utveckla mig själv för att klara av hålla diskussionerna levande. (Sjödin) 

Hon tror inte att projektet i sig leder till att eleverna utvecklas utan mer på grund av lärarnas 

pedagogiska skicklighet ihop med de olika metoderna. ”Som när eleverna sitter två och två 

och diskuterar en fråga innan jag dragit glasspinnen för att delegera ordet. Då kanske en del 

passiva elever ändå bara sitter där”. 

Generellt kan det enligt Sjödin sägas att tysta tjejer är de som gynnas mest av projektet 

hittills. ”De tar för sig på ett helt annat sätt. Sen har vi en tjej som Johanna. Hon är mycket 

högpresterande och blir lätt frustrerad när hon inte får ordet. Hon kommer fram till mig efter 

lektionerna för att få förklara svaret på en del frågor som jag ställt under lektionen. Hon vill 

verkligen visa vad hon kan”. Hon förklarar att även Mustafa visar upp en stor frustation när 

han inte får prata. Han är normalt jätteduktig men han upplever det som att han inte får säga 

saker tillräckligt mycket.  

Sjödin kan inte direkt se en progression bland eleverna rent studiemässigt men däremot kan 

hon se en tydlig skillnad i engagemang och närvaro bland eleverna. Detta tror hon också i sin 

tur på sikt kommer att göra att eleverna höjer sina studieresultat. ”Det känns som att 

exempelvis Julia var mer aktiv förut nästan. Att räcka upp handen var för henne ett sätt att 

vara aktiv och hålla sig alert. Min känsla är att hon blivit lite väl passiv och inte med på 

samma sätt när det kommer till kroppsspråket och blicken”.  

Utifrån Sjödins svar går det att utläsa att hon ofta använder sig av whiteboard i 

undervisningen för att eleverna tycker det är roligt att använda dem och att de är motiverade 

och engagerade när de används. När hon använder glasspinnarna som metod brukar hon låta 

dem diskutera frågan två och två en liten stund innan hon drar glasspinnen. Hon menar dock 

att risken ändå finns att de passiva, tysta eleverna bara sitter på sin plats och inte engagerar 

sig. 
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Lärare 5 Zeneli 

”Projektet kom fram efter att vi läst en bok av pedagogikgurun Dylan Wiliam som behandlar 

ämnet och sedan har vi även sett en del filmer med honom”. Zeneli berättar att hon ofta 

använt sig av muggarna (grön, gul, röd) på matematiken. Hon blev förvånad över att det så 

ofta varit de gula muggarna som varit framme. Det betyder att de eleverna fått vänta lite 

längre på sin tur då läraren valt att hjälpa dem med röd mugg först. Ibland brukar hon låta 

eleverna med grön mugg hjälpa dem som har gul mugg framme på bänken också. 

Vi har provat på fem olika strategier som Wiliam pratar om. Glasspinnarna är till för att få med så många 

elever som möjligt i diskussionerna till skillnad från förut där de flesta i klassen bara suttit som åskådare. 

Då har jag som lärare inte haft en aning om vad de andra kunnat. De passiva tog nästan som vana att de 

aktiva skulle svara på frågor vilket i sin tur gjorde att de blev än mer passiva. Det blev nästan som att de 

fyra-fem elever som alltid svarade nästan hade sin egen lilla show tillsammans med läraren. Det är ju när 

man är med i samtalen som man lär sig! (Zeneli) 

 

Zeneli hade själv funderat redan innan projektet hur hon skulle få sina tysta, passiva elever att 

ta för sig mer och räcka upp handen, med väldigt dåliga resultat. Det kunde enligt henne vara 

så att dessa passiva elever kunde vara bra på prov och resultatmässigt överlag men hon menar 

att det handlar om att kunna ta för sig verbalt också. Hon tror starkt att elevernas resultat 

kommer bli bättre med tiden ju mer engagerade och delaktiga de är i klassrummet. ”Att stå 

och prata inför folk har man ju även stor användning av i framtiden, i många olika 

sammanhang, inte bara i skolan”.  

När en stor förändring sker i klassrumsklimatet är det många elever som har svårt för att 

anpassa sig. Tidigare har det varit frivilligt att delta.  Många goda lärare och pedagoger inser 

dock att det är en väldig omställning och kan hantera eleverna på ett skickligt pedagogiskt 

sätt, utifrån de nya premisserna (Wiliam, 2013).  

”De duktiga eleverna fick nästan mest panik i början” säger Zeneli. Nu kunde de helt plötsligt 

få frågan utan att vara helt säkra på svaret. Zeneli fick ta långa diskussioner med eleverna i 

början av projektet för att få dem att inse att skolan handlar om att lära sig saker och inte att 

vara ”duktig” och räcka upp handen.  

Ängsligheten hos eleverna är det som är mest negativt. Det kan vara knivigt att få igång bra diskussioner 

när det kanske bara är fyra-fem stycken som kan och är duktiga på att leda diskussionen framåt. Å andra 

sidan ska det ju inte bara vara de eleverna som håller låda och pratar hela tiden. Jag har fått öva mig fram, 

hitta strategier för att få detta att funka. (Zeneli) 
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En elev har hittat sina sätt för att försöka få ordet utan att egentligen ha fått det. Han kan 

ibland räcka upp handen för att ställa en fråga och på samma gång få in svaret på lärarens 

fråga i samma meningar. ”De hittar sina vägar”.  

Zeneli använder sig av fem olika metoder: Glasspinnarna, muggarna, whiteboard, kahoot och 

exit-tickets. Hon är imponerad över hur väl muggarna fungerar på matematiken. Zeneli 

berättar även om hur aktiva elever hittar nya vägar för att få ordet. Hon tar upp ett exempel 

med en elev som låtsas ställa en fråga men passar samtidigt på att svara på en fråga som 

läraren ställt.  

Lärare 6 Wahlstedt 

Wahlstedt undervisar i SO. Hon berättar att hon var ganska skeptisk inför projektets start. 

”Jag ogillar nog för mycket omvälvande idéer och nymodernigheter. Jag har varit lärare i 

många år och ofta kommer det nya förslag på saker och ting som ska göras annorlunda. Oftast 

slutar det med att man går tillbaka till det gamla i alla fall”.  

”Jag var som sagt skeptisk inför projektets start och måste väl medge att jag fortfarande är 

det. Jag använder mig av de nya metoderna till viss del men kommer på mig själv med att 

hela tiden gå tillbaka till det gamla”. Wahlstedt menar att det blir en dålig ”rytm” i 

klassrummet och diskussionerna tenderar att stanna upp när eleverna inte får räcka upp 

händerna. Hon menar att det blir ett stort ”lirkande” med eleverna som inte kan frågorna och 

hon känner sig inte tillräcklig i sin roll som pedagog för att kunna hjälpa eleverna fram till det 

önskade svaret utan att bli alltför påstridig eller att nedvärdera eleven genom att ta hjälp av de 

starkare i klassen. ”Jag ser det som att de hamnar i för känsliga situationer”.  

Wahlstedt berättar att det värsta hon sett hittills med nya projektet måste vara när en elev i 

panik tog bort sin glasspinne från skålen och kastade den när inte läraren såg, allt för att inte 

behöva svara på frågor.  

Man kan ju tro att det här var en svag elev som agerade på det viset, men så var det inte alls. Emma var den 

som gjorde det och hon är en av mina starkaste elever. Hon har förklarat för mig i efterhand, efter att det 

uppdagades, att hon var så rädd för att behöva svara på en fråga som hon inte var säker att kunna svaret på. 

Tidigare hade hon ju själv kunnat bestämma när hon velat räcka upp handen. (Wahlstedt) 

Även Barry & Hardy (2010) visar i The classroom experiment exempel på hur högpresterande 

elever på grund av högt stresspåslag tar bort glasspinnarna från koppen för att undvika att få 

sitt namn draget och behöva svara på en fråga som de eventuellt inte kan svaret på. De 
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föredrar alltså att aldrig få svara på en fråga framför risken att kunna svara fel (a.a., 2010). 

”Det jag tycker är bra är vårt användande av whiteboards i klassrummet. Då slipper någon 

enskild elev känna sig utpekad”. Wahlstedt säger också att hon ibland använder sig av 

muggarna men inte lika ofta. Glasspinnarna är de som förekommer minst på hennes lektioner. 

”Det är då eleverna riskerar att hamna i situationer jag inte tycker om. Visst ska de väl utmana 

sig själva men ändå, nej jag är fortfarande skeptisk”. Eftersom Wahlstedt inte använder sig så 

mycket av de nya metoderna känner hon inte heller att hon kan se några större skillnader på 

eleverna och deras deltagande nu och innan projektets start. 

Wahlstedts svar tyder på att hon inte tycker om glasspinnarna som metod. Den blir för 

”utpekade” enligt henne. Hon beskriver hur en aktiv, högpresterande elev i panik gömmer sin 

glasspinne så att hon inte behöver riskera att svara på en fråga som hon inte kan svaret på. 

Hon föredrar att använda whiteboard som metod. Överlag använder hon sig inte så ofta av de 

nya metoderna. 

Alternativa metoder till handuppräckning utifrån lärarnas svar 

Glasspinnar 

 

Alla de intervjuade lärarna använder sig av glasspinnarna som metod.   

Olika tillvägagångssätt: Smithers låter oftast eleverna sitta och diskutera frågan med en 

bänkgranne först så att risken för att en osäker, passiv elev ska känna sig ”utpekad” minskar. 

Jonsson styr ibland vilka elever som ska få frågan utan att eleverna är medvetna om det. Hon 

”fifflar” lite med glasspinnarna ibland så att en viss elev som hon vill ska svara på frågan blir 

dragen. Sjödin låter ibland eleverna sitta och diskutera frågan som ställts två och två för att få 

igång en diskussion dem emellan och för att avdramatisera det hela något.  

Fördelar: Wahlstedt menar till viss del att eleverna får utmana sig själva något mer med den 

här metoden. Andersson säger att glasspinnarna kan vara bra om hon vill ha ett snabbt svar på 

en fråga hon ställer. Hon menar även att glasspinnarna kan vara bra när hon undervisar i NO 

där det ofta är öppna frågor som leder till diskussioner. Zeneli anser att glasspinnarna är till 

för att få med så många elever som möjligt i diskussionerna till skillnad från förut där de 

flesta i klassen bara suttit som åskådare. Nu anser hon att flera av de passiva eleverna är mer 

aktiva med hjälp av den här metoden. Enligt Wiliam (2013) brukar lärare i stressiga 

situationer ofta välja en elev de tror kan svaret på en fråga för att fortskrida. En del lärare 

hävdar att de kan välja elever slumpvis, utan hjälpmedel, men Wiliam menar att det är lättare 
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med en metod som glasspinnarna att fördela ordet utan att riskera att endast välja en 

framstående elev (a.a., 2013).  

Nackdelar: Andersson anser att användandet av glasspinnarna kan vara väldigt känsligt för de 

passiva, osäkra eleverna om de inte kan svaret när de börjat på ett nytt område. När Sjödin 

använder glasspinnarna som metod brukar hon låta eleverna diskutera frågan två och två en 

liten stund innan hon drar glasspinnen. Sjödin menar att risken då ändå finns att de passiva, 

tysta eleverna bara sitter på sin plats och inte engagerar sig, trots att hon inte använder sig av 

handuppräckningen. Wahlstedts anser att metoden blir för ”utpekande” . Hon beskriver som 

nämnt hur en aktiv, högpresterande elev i panik gömmer sin glasspinne så att hon inte 

behöver riskera att svara på en fråga som hon inte kan svaret på. Andersson menar vidare att 

glasspinnarna kan vara svåra att använda sig utav och säger att det kan vara jobbigt för en del 

elever när hon går igenom ett nytt område på matematiken. Där passar inte metoden så bra. 

Lemov (2010) menar även att en fara med metoden kan vara att en elev som får en fråga 

väljer att svara ”vet ej” och att läraren bara går vidare till en annan elev. Då ger läraren den 

först tillfrågade eleven tillåtande till att vara passiv och till att kunna hålla sig undan. Han 

menar att lärarens pedagogiska skicklighet i sammanhanget är väldigt viktig och att denne 

inte låter eleven ”komma undan”. Lemov anser att läraren kan låta andra elever svara på 

frågan men sedan komma tillbaka till den ursprunglige eleven och fråga om hen höll med om 

svaren, om svaren skulle kunna utvecklas mera eller att hen bara ska välja ett av de andra 

elevernas svar som denne ansåg stämma bäst (a.a., 2010).  

Muggar 

Andersson, Sjödin och Wahlstedt nämner inte att de använder sig av den här metoden. De 

övriga berättar att de använder sig av den.  

Olika tillvägagångssätt: De lärare som använder sig av den här metoden använder sig av 

muggarna på samma sätt som Andersson berättar om. Eleverna använder sig av tre olika 

muggar, varav en är grön, en är gul och en är röd. Andersson säger att det kan vara så att en 

elev förstår sammanhanget av vad de håller på med men inte den enskilda uppgiften hen 

jobbar med för tillfället. Då sätter denne fram en gul mugg på bänken. Om hen inte förstått 

sammanhanget överhuvudtaget hade hen kunnat sätta fram en röd mugg istället för att få en 

mer grundlig genomgång/hjälp av läraren. När den gula muggen står framme är tanken att 

eleverna i första hand ska kunna hjälpa varandra så att läraren kan lägga mer fokus på de 
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elever som ställt fram den röda muggen på bänken. De som har grön mugg framme får hjälpa 

de elever som har gul mugg på bänken. 

Fördelar: Zeneli anser att muggarna är bra hjälpmedel att ha på matematiklektionerna. Wiliam 

(2013) menar att muggarna är väldigt goda hjälpmedel då det kommer till formativ 

bedömning. Engagemang och oförutsägbarhet är två nyckelord när det kommer till formativ 

bedömning och de finns båda med vid användandet av muggarna.  

Nackdelar:  

Andersson menar att det varit en del problem med hanteringen av muggarna, främst till en 

början. En del elever tappar lite fokus från själva undervisningen och håller på och leker med 

muggarna då de förvarar dem själva på sina bänkar. 

Whiteboard-tavlor (skrivplattor) 

Alla lärarna använder sig av den här metoden. 

Olika tillvägagångssätt: Lärarna använder sig av whiteboard på liknande vis. De ställer frågor 

och eleverna får skriva svaren på sina tavlor och sedan visa upp dem. 

Fördelar: Största fördelen med projektet är enligt Andersson användandet av whiteboard och 

hon har tydligt märkt hur eleverna blir mer delaktiga och att de även tycker det är roligt och 

inspirerande att använda sig av dem. Sjödin säger att hon tycker det ser ut som att eleverna 

tycker det är den roligaste metoden och det händer nästan aldrig att de inte vill skriva svaret 

på hennes frågor på sina små tavlor. Wahlstedt, som för övrigt är skeptisk till projektet, 

föredrar att använda sig av whiteboard i undervisningen. Hon menar att den metoden inte gör 

att en del elever behöver känna sig utpekade. Även Wiliam (2013) anser att metoden är bra 

för att se var eleverna befinner sig och framförallt för att läraren snabbt kan formulera en 

fråga och få svar från hela klassen.  

Nackdelar: Andersson menar att det ofta hände i början av projektet att eleverna glömde ta 

med sig sina whiteboards till matematiklektionerna. De har dock blivit bättre på att komma 

ihåg att ta med dem överlag. Jonsson använder sig inte så ofta av whiteboard. Det är för att 

hon anser att eleverna kan tjuvkika på varandra då.  

Kahoot 

Smithers och Zeneli nämner att de använder sig av den här metoden. 
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Tillvägagångssätt: Smithers beskriver tillvägagångssättet som att eleverna spelar mot 

varandra. Det kan vara både anonymt eller att de kan se varandras namn. De ser en fråga på 

skärmen i klassrummet där de under en viss tid ska försöka trycka så snabbt som möjligt rätt 

på ett av de fyra alternativen. De använder sina datorer till det.  

Fördelar: Smithers säger att eleverna älskar tävlingsmomentet med kahoot och att det nog 

generellt är elevernas favoritmetod att använda sig av istället för handuppräckningen. 

Nackdelar: Inga nackdelar beskrivs. Wiliam (2013) menar dock att det kan vara en nackdel att 

lärarna noggrant planerat frågorna på förhand så att de inte lämpar sig för spontana 

diskussioner.  

Exit-biljetter 

Enbart Smithers och Zeneli uppger att de använder sig av den här metoden. 

Olika tillvägagångssätt: Med exit-biljetter menar Smithers  post-it-lappar som eleverna skrivit 

svar på hennes frågor på och som de visar på vägen ut från klassrummet. Svarar de rätt får de 

lämna, annars diskuterar de sig fram till svaren tillsammans, eleven och Smithers. Hon anser 

det vara viktigt att alla ska försöka förstå vad de håller på med.  Zeneli beskriver inte hur hon 

använder sig av den här metoden.  

Fördelar: Det beskrivs inte några fördelar med metoden av lärarna. Wiliam (2013) menar 

dock att den här metoden stärker elevernas engagemang samtidigt som den hjälper läraren i 

sin vidare planering så att denne kan lägga upp undervisningen anpassat utifrån elevernas 

olika behov.  

Nackdelar: Det beskrivs inte några nackdelar med metoden av lärarna. Wiliam (2013) menar 

att metoden kan vara mindre bra om läraren inte ställer ”rätt” typ av frågor. Då tenderar 

metoden att bli svag.  

Hur har elevernas deltagande förändrats av de nya didaktiska strategierna? 

Elev 1 Joakim, passiv och lågpresterande 

Joakim kommer inte ihåg riktigt tiden före projektet. Han säger att muggarna är en metod 

lärarna använder sig av. Han säger att han ofta tappar koncentrationen när de används och att 

muggarna ofta ramlar ner från bänkarna. ”Jag tycker att glasspinnarna som metod är mycket 
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bättre”. Joakim säger att det tidigare var jobbigt att prata inför klassen för att han var rädd för 

att prata och ännu mera för att svara fel. ”Men det går lite lättare nu”.  Han säger att klassen 

kommit varandra nära och att de trivs väldigt bra tillsammans. Han vet dock inte om det beror 

på projektet eller om de bara gillar varandra i alla fall numera. Joakim tycker att skolan borde 

fortsätta med projektet. ”Det är nog bra att börja tidigare än vi gjorde, kanske i fyran”?  

Joakims svar pekar på att klassen kommit varandra närmare som helhet och att han själv kan 

hantera frågorna som lärarna ställer lite bättre. Han blir inte lika stressad längre. Hans svar 

tyder också på att han är på väg att ta en något mer central position i gruppen och iväg från 

den perifera roll han tidigare befunnit sig i. Lave och Wenger (1991) menar att en människas 

intentioner till att lära sig nya saker ökar väsentligt genom ett större deltagande. 

Elev 2 Tomas, passiv och lågpresterande  

Tomas berättar att han aldrig riktigt trivts i skolan och att han alltid känt sig lite utanför. Han 

har det svårt med kompisrelationer och leker mest för sig själv på rasterna. Tomas säger även 

att han oftast sitter tyst i klassrummet. ”Jag har alltid hatat att prata inför klassen. Det känns 

som om alla tänker att jag är dum om jag säger någonting fel”. Han säger att han upplevde 

projektet som någonting jobbigt och till och med ”fasansfullt” till en början. Det var med stor 

rädsla han satt på lektionerna medveten om att hans namn kunde bli draget när som helst med 

glasspinnarna eller att läraren helt enkelt skulle välja att ge honom en fråga. ”Jag var alldeles 

svettig under armarna där i början. Det kändes skitjobbigt”. Tomas säger att det fortfarande 

efter nästan ett års tid känns jobbigt att hela tiden behöva vara ”på tårna” för att svara på en 

fråga men att han ändå upplever det som mycket lättare än i början. Tomas anser även att han 

genom ett större deltagande i klassrumsdiskussionerna förhoppningsvis snart kan närma sig 

de andra i klassen. Han säger att det fortfarande är en lång väg att vandra för att vara på 

samma ”nivå” som de andra eleverna men han tycker sig ändå vara något mer sedd än tidigare 

och han leker ibland med Tommy och Gösta i klassen också.  

Genom att studera Tomas svar, går det att utläsa att han innan projektet hade en väldigt passiv 

roll, både i klassrummet och i elevgruppen i stort. Han upplevde projektet som ”fasansfullt” 

till en början och han känner fortfarande att det är väldigt jobbigt att behöva svara på frågor 

från läraren. Han beskriver det dock som att han snart kan närma sig de andra i klassen något. 

Hans position är fortfarande i periferin.  
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Elev 3 Jonas, passiv och lågpresterande 

Jonas pratade sällan under lektionerna. Han satt mest tyst och lät de andra eleverna räcka upp 

handen och svara. Ibland visste han svaret på frågorna men orkade ändå inte bry sig om att 

svara. ”Jag struntade i om jag svarade rätt eller fel men jag ville bara inte säga något”. Harley 

(1996) menar att varje individ är unik och att det kan ta olika lång tid för elever att anamma 

nya idéer och tankesätt kopplat till situerat lärande. Ibland kan redskap vara till hjälp. Jonas 

tycker att det är roligare med de olika strategierna lärarna använder sig av istället för 

handuppräckningen. ”Jag gillar att skriva på whiteboardsen. Sen är det kul med muggarna 

också även om jag leker lite för mycket med dem ibland”. 

Jonas säger att han inte hade några problem med kompisrelationer före projektet och att det är 

ungefär lika nu som innan. Han är dock mera aktiv i klassrummet och han känner att det går 

bättre i ämnena och att han bryr sig lite mer om skolan. ”Nu kan det faktiskt vara ganska kul 

ändå att få en fråga ibland. Jag känner mig nästan lite nöjd när jag kan svara rätt”. Jonas säger 

dock att de flesta av lärarna är bra på att ”tona” ner betydelsen av att svara rätt eller fel och att 

de försöker skapa ett klimat där det ska vara ”okay” att misslyckas. ”Smithers framförallt är 

bra på det men även många av de andra. ”Vi har bra lärare på skolan måste jag något 

motvilligt erkänna, haha”. Jonas känner att han inte hade några problem med de andra i 

klassen och att han inte har det nu heller. Han kan inte säga att projektet gjort att han är 

närmare de andra i klassen direkt men säger sig kunna se att klassen som helhet mår lite 

bättre. ”Vi var nog rätt stökiga förut, eller tja, vi är väl fortfarande det. Nu så bråkar folk i alla 

fall lite mindre med varandra men sen vad det beror på vet jag inte”. 

Jonas svar visar att han hade en passiv, perifer roll i klassrummet innan projektet. Han har fått 

en mer aktiv roll närmare klassens centrum nu med inslag av glädje relaterat till 

klassrumsdiskussioner, något han tidigare inte sade sig haft. Hans kompisrelationer i klassen 

var inte något problem före projektets start och är inte det nu heller. 

Elev 4 Tindra, passiv och lågpresterande 

Tindra säger att hon alltid varit tystlåten av sig, både i och utanför klassrummet. ”Jag är nog 

den tjejen som ingen riktigt lägger märke till. Jag bara är liksom”. Hon tyckte det var jobbigt 

att räcka upp handen och svara på en fråga. Den enda gången hon kunde tänka sig att räcka 

upp handen var ifall hon verkligen var säker på svaret. ”Men det hände sällan att jag var det”. 

Tindra säger att hon hade en kamrat i klassen förut, Ebba, men att hon numera ändå leker med 
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de flesta. Hon vet inte om det beror på projektet eller inte. ”Kanske jag är lite mer säker på 

mig själv nu, även med kompisar för att jag vågar svara när jag får frågan av läraren, jag vet 

inte”. Tindra gillar att använda muggarna och whiteboard mest men hon känner ändå att det 

går bra att få frågor också. ”Allting handlar om hur lärarna är egentligen och hur de ställer 

frågorna. Wiliam (2015) menar att lärarnas förmåga att ställa ”rätt” frågor är av väsentlig art 

för att möta eleverna på ett bra sätt. Tindra säger att Sjödin och Andersson är bra på att hjälpa 

till och leda henne fram till svaret även om hon inte är helt säker på svaret. ”Det har gjort att 

det ändå inte knyter sig i magen på mig när jag får en fråga som det kunde göra förut, så det är 

ju bra”. 

Tindras svar tyder på att hon intagit en mer aktiv roll i gruppen och att hon leker med de flesta 

i klassen vilket hon inte gjorde innan projektets start. Det visar även att hon har det något 

lättare med att försöka svara på lärarnas frågor utan att det känns lika jobbigt som tidigare. 

Elev 5 Klara, passiv och högpresterande 

 ”Det var jättejobbigt i början när lärarna drog glasspinnar med namn på. Man var rädd för att 

svara fel. När man räckte upp händerna räckte man bara upp handen om man visste svaret. 

När vi började med det här kände man sig väldigt osäker. Jag hatar att ha fel! Det känns som 

att det kan påverka ens betyg”.  

Klara berättar att hon inte ville räcka upp handen innan projektet började och att det känns 

jobbigt när hennes namn kan bli draget. Hon anser dock att glasspinnarna är ett bra sätt för att 

få elever som hon själv att vara mer aktiv under lektionerna så hon upplever ändå projektet 

som positivt, trots hennes egen rädsla. ”Jag är lite rädd fortfarande. Men det känns mycket 

bättre nu än i början och jag vågar ta för mig mer och jag pratar lite mer under lektionerna. Så 

småningom lär man sig att klasskamraterna inte skrattar, även om man skulle råka ha fel”.  

Klara berättar att lärarna försöker ”hjälpa” eleverna med att få rätt svar även om de från 

början inte vet svaret. ”Det känns lite jobbigt, speciellt när man vet svaret egentligen eller om 

det är en enkel fråga som man egentligen bör kunna”.  

Klara berättar att hon kan bli osäker på frågorna även om hon har bra betyg och kan det 

mesta. Det har dock blivit mycket bättre. Hon säger också att hon är positivt inställd till 

projektet i stort och tycker att lärarna ska använda sig av det när det kommer nya fyror så att 

de får ha det ”från början”. Hon tycker också att metoderna som används gör att elever som 

hon själv blir mer delaktiga och kommer till tals på ett annat vis. Klara säger även att det 
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kunde vara stressande förut när man skulle räcka upp handen för att svara., speciellt då lärarna 

sade att man kunde få högre betyg om man var med mer i diskussioner.  

Svaren från Klara visar att hon som passiv och tyst elev haft det lite jobbigt med att anpassa 

sig till projektet då hon blivit mer utlämnad och tvungen att svara på frågor hon inte behövt 

göra tidigare. Svaren visar dock att projektet är positivt både för henne själv och 

klasskamraterna. Klara är ett exempel på en elev som har goda studieresultat i skolan trots att 

hon haft en mer passiv roll i klassrummet. Med handuppräckningen kunde hon bestämma 

själv när hon skulle räcka upp handen eller inte och inte behöva ”blotta sig” om hon inte 

kunde svaret på en fråga. 

Elev 6 Sofia, passiv och högpresterande 

Sofia tycker projektet övergripande är bra då det medför att fler elever, likt henne själv, blir 

mer delaktiga under lektionerna. ”Det är ändå lite läskigt när man måste prata framför andra, 

framförallt då man inte vet svaret”. Hon känner att det är ungefär lika jobbigt fortfarande för 

henne själv men samtidigt anser hon att det är bra att de tagit bort den traditionella 

handuppräckningen. Sofia tror att hon kommer att utvecklas av det och tror även det kommer 

hjälpa henne att ”tuffa till sig” framöver. Hon upplever att hon försöker mer nu och engagerar 

sig mer på lektionerna. ”Man måste vara mer på hugget nu så att säga. Man vet ju aldrig när 

man får en fråga. Det är bra att behöva utmana sin rädsla”.  

Sofia har märkt att en del elever som är vana att svara på en fråga tycker det är lite jobbigt när 

de inte får visa hur de duktiga de är. Hon har också sett att lärarna ofta väljer elever som inte 

brukar räcka upp handen så ofta vilket enligt henne har att göra med att de elever som vill 

prata känner att de får komma till tals än mindre. Sofia tycker att det är bra att använda sig av 

muggarna. Där blir det inte lika utpekande och utmärkande som när läraren väljer en elev som 

ska prata. Hon tycker också att det kan vara extra jobbigt att behöva svara när det är en lärare 

som är lite sträng eller som hon inte gillar så mycket. I det stora anser Sofia att projektet är 

jättebra för deras deltagande och hon vill fortsätta med det även om hon fortfarande tycker det 

är lite läskigt att behöva svara på frågor.  

Utifrån Sofias svar går det att utläsa att hon upplever sig själv vara mer aktiv och deltagande 

under lektionerna nu än innan projektet. Hon tycker det känns jobbigt och obekvämt men att 

hon ändå utvecklas av det. Sofia menar även att hon känner sig motiverad av att arbeta med 

projektet. Motivation till att delta mer fullständigt i en praktik är enligt Wenger (1998) ett 
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kraftfullt incitament för lärande. Även Wiliam (2015) beskriver vikten av elevens motivation 

till deltagande under lektionerna och att, likt Sofia beskriver det, lärarnas metoder och sätt att 

ge feedback är av stor betydelse. Det går även att tyda, utifrån Sofias svar, att en del verbala, 

starka elever inte får komma till tals lika ofta och att det går att se en viss frustration hos de 

eleverna.  

Elev 7 Sefora, passiv och högpresterande 

Sefora anser att hon utvecklat sitt deltagande i klassen mycket genom projektet, både genom 

att hon är mer aktiv under lektionerna, och att hon har känner att hon en större plats i gruppen. 

Ifrån att inte varit riktigt ”sedd” har hon skaffat sig nya vänner, både i klassen men även i 

andra. Hon tror att projektet bidragit till att hon blivit lite tuffare och mer verbal av sig. Sefora 

känner även att hon höjt sina betyg på grund av att hon är mer aktiv och deltar mer. ”Det ska 

bli intressant att se slutbetyget, jag tror jag ligger högre i några ämnen, framförallt genom att 

jag varit bättre på redovisningar och så”.  

Utifrån Seforas svar går det att utläsa att hon har tagit stora kliv i sin deltaganderoll i gruppen 

och att hon även utvecklat sina betyg relaterat till projektet.  

Elev 8 Niklas, passiv och högpresterande 

Niklas säger att han tillhörde de få killar som inte märktes så mycket innan projektet. ”Jag och 

Melvin var nog sådana som höll oss lite för oss själva, de flesta av de andra killarna kanske 

inte alltid var så sugna på att plugga eller så heller”. Han tycker sig ana tendenser mot att hela 

klassen närmat sig varandra och att flera av ”idrottskillarna” går in för skolan mer nu. ”Det 

kan ju vara för att de mognat och blivit äldre förstås, men jag tror inte det är en slump heller 

och det känns som att mycket har förändrats i och med vårt projekt med att ta bort 

handuppräckningen”. Niklas berättar att han alltid hållit en låg profil och att han sällan räckte 

upp handen förut. ”Jag tyckte nog inte att det var sådär jättesvettigt att behöva svara på en 

fråga, eftersom jag oftast visste svaret, det var nog mer att jag bara inte tog mig för att göra 

det tror jag”. Han berättar att han pratar mera med ”idrottsgrabbarna” nu och att det känns 

som att de har fått en större lust till att plugga och försöka än tidigare. ”Hela klassen verkar 

vara närmare som klass nu, det är nog inte bara jag som känner det”. 

Niklas svar tyder på att han är mer aktiv nu under lektionerna men att han inte heller förut 

tyckte att det var speciellt jobbigt att behöva svara på en fråga, eftersom han oftast visste 
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svaret. Han är nu en fullvärdig medlem i klassen och pratar på ett helt annat vis med 

”idrottskillarna” i klassen. Det verkar som att deras förståelse för varandra har ökat. 

Elev 9 Kristoffer, aktiv och lågpresterande 

Kristoffer upplever att det är flera i klassen som är ”med” i klassrummet under lektionerna nu 

än tidigare. ”När lärarna drar glasspinnarna måste man ju försöka svara. Förut kändes det som 

att en del var livrädda för att räcka upp handen. Det som är bra nu är att det inte bara är de där 

tre-fyra av oss som alltid räckte upp handen som får svara på frågor”. Kristoffer bryr sig inte 

om han får en fråga han inte kan svaret på. ”Om man inte brukar kunna svaret kan lärarna 

säga att man kan fråga en kompis också. Det är ju bra”.  

Kristoffer säger att en del räcker upp handen i alla fall. Han själv också. Han menar att det är 

lätt hänt att man glömmer av sig. ”Den största skillnaden nu är att blyga tjejer framförallt är 

med i snacket och så”. Kristoffer upplever det som att klassen känns lite närmare varandra nu 

när alla är med och pratar i klassrummet också. Han tror att klassen socialt kommit närmare 

varandra tack vara projektet. ”Alla är med och leker med varandra på rasterna nu och så, det 

hände aldrig i fyran och femman”. Kristoffer berättar även att lärarna brukar använda sig av 

glasspinnarna, muggarna, whiteboard och exit-biljetter. Tripp (1996)  menar att det är av stor 

betydelse vilken strategi/metod man använder sig av i samband med situerat lärande. Olika 

artefakter är enligt honom bedömda utifrån sin användbarhet i en given miljö av både lärare 

och elever. Kristoffer bedömer i det här fallet de olika metoderna vara ungefär lika roliga och 

intressanta.  

Kristoffers svar visar tendenser på att hans klass kommit varandra ”närmare” genom projektet 

och att flera elever tagit sig en mer legitim position i gruppen, närmare centrum. Detta gäller 

främst de ”tysta” tjejerna i klassen men Kristoffer berättar även att alla kan umgås med 

varandra nu, någonting som inte existerade innan projektets början. Hans roll är lik den han 

hade innan projektet. 

Elev 10 Mohammed, aktiv och lågpresterande 

Mohammed säger att han brukade vara dålig på att räcka upp handen. Han brukade prata rätt 

ut så för honom har inte övergången till projektet inte blivit så stor. ”Jag pratar fortfarande rätt 

ut” säger Mohammed och skrattar. Han tycker i det stora hela att det är bättre nu och att det är 

roligt att använda sig av muggarna även om det ibland är lite svårt för lärarna att se vilken 

färg de har framme. ”Jag skulle vilja leka mer med muggarna. Det är lite svårt för mig att inte 
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hålla på med dem”.  Han upplever inte att det blivit någon större skillnad för honom i 

klassrummet före projektet och nu. ”Jag pratar lite när jag vill i alla fall, även om lärarna blir 

arga på mig”. 

Mohammeds svar tyder på att hans deltaganderoll i klassen är i nära relation till den roll han 

hade i klassen innan de började använda sig av de alternativa metoderna till 

handuppräckningen. Han pratar fortfarande rätt ut och när han ”känner” för det.  

Elev 11 Johanna, aktiv och högpresterande 

”Förut var det att läraren ställde frågor och eleverna räckte upp handen. Det var ofta samma 

personer som räckte up handen, jag bland annat. Nu drar de ett ’random name’ och den 

personen får försöka svara. Om den inte kan får någon annan i klassen försöka hjälpa till”. 

Johanna kände inför projektet att det kunde bli mer att sitta och vänta. Man skulle bli tvungen 

att vara med mer och fokusera på lärarens frågor. Hon tyckte inte det var svårt för henne att 

ställa om och menade att det var roligt att få höra andra elever svara. ”Tidigare var det i 

princip bara jag och någon till som svarade”.  Johanna säger att lärarna försöker få klassen att 

inte känna sig rädd för att prata och att de vill skapa ett positivt klimat i klassrummet vilket 

hon tycker att de gör bra. ”Det har blivit mycket bättre. Folk är mer engagerade och det känns 

nästan som att det var första gången man hörde rösten på en del när vi började med det här”. 

Johanna erkänner att det var jobbigt för henne till en början eftersom hon var van att nästan 

alltid kunna svaret förut innan hon valde att räcka upp handen. ”Det kändes rätt jobbigt där i 

början att riskera att svara fel, nu händer det inte så ofta att jag inte kan svaret på en fråga, 

men ändå”. Hon medger ändå att det hjälper både henne och hela klassen att lära sig mera. 

Hon är överlag positiv till projektet även om de inte har haft det så länge. Johanna berättar 

också att en del lärare använder sig av en applikation på mobiltelefonen för att välja namn. 

Den ”drar” slumpvis namn i klassen och det påminner om glasspinnarna.  

Utifrån Johannas svar går det att utläsa att de passiva deltagarna i gruppen har blivit mer 

aktiva och mer kompetenta deltagare på lektionerna. Likt Lave och Wengers (1991) ”legitimt 

perifert lärande” inskolas de försiktiga individerna i ”praktiken” som i det här fallet är en 

skolklass. Johanna har fått omvärdera sin egen deltaganderoll, från att vara en elev som bara 

svarat på en fråga när hon känt sig säker, till att agera som deltagare utifrån en större 

”ovisshet” då hon inte vet när hon är tvungen att försöka svara på en fråga som ställs av 

läraren. 
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Elev 12 Johannes, aktiv och högpresterande 

Johannes berättar att han tyckte det kändes lite konstigt i början med det nya projektet.  

Han var van att alltid vara den som hade handen uppe i luften och fick allt som oftast svara på 

frågorna. ”Den omställningen var svår för mig faktiskt. Helt plötsligt fick jag inte prata och 

visa mig duktig när jag ville”. Johannes menar dock att det är positivt att även andra elever i 

klassen får komma till tals mer, framförallt de som varit väldigt passiva tidigare. ”Det är kul 

att exempelvis Sofia och Hanna pratar mera nu. De räckte aldrig upp handen och försökte 

svara på något förut”. 

Johannes anser att projektet övervägande är positivt då han numera kan hantera sin roll bättre 

och han säger sig förstå att det är bra när flera får komma till tals i klassen men även att 

lärarna försöker lära dem att det viktigaste är att lära sig saker, inte att synas mest och visa sig 

duktig på det viset. Zeneli och Smithers pratar mycket om just detta, om att skolan handlar om 

att lära sig saker. ”Det tog lite tid för mig att ta till mig av det, att kunna tänka enbart på det 

sättet. Jag ville ju visa hela tiden att jag kunde utan att bry mig om de andra”. Johannes menar 

nu att han ändå känner att han får visa upp sina kunskaper samtidigt som han utvecklas. ”Ofta 

får jag hjälpa dem som inte kan svaret på vissa frågor också, exempelvis Zeneli brukar ofta be 

mig hjälpa till när någon kört fast så det är kul”. Johannes anser att han har en viss ”ledarroll” 

i klassen där många lyssnar på vad han säger.  

Svaren från Johannes visar att en del elever i klassen deltar på ett sätt som de inte gjort 

tidigare med den traditionella handuppräckningen. De har klivit ur en tidigare perifer roll för 

att ta en större plats i klassen. Svaren beskriver även hur Johannes ifrågasatt sin egen roll i 

klassrummet genom användandet av de nya metoderna och att det tagit tid för honom att hitta 

sin roll men att han lärt sig hantera den. Detta sett ur ett undervisningsperspektiv. Han 

beskriver samtidigt sig själv som en informell ledare i gruppen och den rollen verkar inte ha 

påverkats av att han inte kan vara lika aktiv under lektionerna nu som tidigare. 

Elev 13 Emma, aktiv och högpresterande 

Emma är van vid att räcka upp handen. Hon har alltid trivts i den rollen. Det fanns en trygghet 

för henne i att kunna räcka upp handen när hon själv ville säger hon. ”Jag var så van vid att 

alltid räcka upp handen när jag visste svaret till 100 procent. Jag hatar verkligen att ha fel. Det 

är det värsta jag vet”. Emma berättar att lärarna jobbat hårt med just den biten, att få eleverna 

att förstå att det är ok att ha fel ibland. ”De säger det hela tiden, framförallt Andersson. Hon är 
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jättebra på att få oss lugna och på att få klassen att trivas med varandra. Jag känner mig 

mycket lugnare nu och är inte längre rädd för att behöva svara på en fråga jag inte kan svaret 

på”. Emma säger att det känns som om klassen kommit varandra mycket närmare nu än innan 

projektets start. Hon menar till och med att det är flera elever som är med och leker med de 

andra nu också.  

Förut var Amanda och Joakim aldrig med och lekte. De höll sig mest för sig själva så det är ju jättekul att 

de leker mer med oss andra nu. Jag tror det kanske kan bero på att de pratar mer i klassrummet för att de 

måste göra det. Man hörde aldrig ett ljud från dem förut. Det var som om de inte fanns. Jag känner att jag 

trivs i klassen och jag leker med samma kompisar på rasterna som förut men även med några till. (Emma) 

Emmas svar pekar på att de nya alternativa metoderna har inneburit att klassen har blivit en 

mer sammansvetsad grupp och att elever som tidigare varit i periferin rört sig lite närmare 

centrum. Hennes egen roll har förblivit densamma. Lave (2009) anser att situerade aktiviteter 

medför förändringar i kunskap, i deltagande och agerande likt de förändringar som skett i 

klassen utifrån Emmas beskrivningar. Dessa förändringar i kunskap och agerande är vad Lave 

menar är själva innebörden av lärande. Människor i situerade aktiviteter är enligt henne 

skickliga på att hjälpa varandra till förändring och det visar även Emmas svar på i den här 

klassen som situerad grupp (a.a., 2009). 

Elev 14 Nils, aktiv och högpresterande 

Nils berättar att han alltid känt sig trygg i klassrummet och att han trivs väldigt bra i skolan. 

Han säger att det förmodligen är så roligt på grund av att han har så lätt för sig och att han får 

känna sig duktig. ”Jag kan oftast svaren på frågorna som lärarna ställer så det kommer 

naturligt för mig att räcka upp handen”. Nils menar att det kändes lite konstigt i början att inte 

få räcka upp handen och att han blev lite irriterad över det, han ville ju visa sig duktig. Nu 

inser han att han lär sig lika mycket i alla fall i skolan, även om han inte är den som hela tiden 

får svara på frågorna. ”Sen hjälper jag till ganska ofta ändå. Jag får fylla i när de andra inte 

kan och så”. Nils upplever det som att klassen kommit varandra närmre sen de startade med 

projektet. Han berättar att han nu fått höra rösten på en del elever i klassen som han knappt 

hört förut. ”Då satt de bara där och sade ingenting. Jag lekte inte med dem på rasterna heller 

men nu känns det som att de är med lite mer i alla fall”.  

Nils gillar att använda whiteboard för då får han alltid visa vad han kan, även om det bara är 

läraren som ser svaret och inte de andra eleverna i klassen. ”Nu gör det inte lika mycket ändå 

för de andra i klassen vet ändå hur bra jag är”. 
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 Svaren från Nils pekar på att de alternativa metoderna innebär att elevernas deltagande har 

förändrats så att de som tidigare varit passiva har börjat delta mer aktivt, medan Nils fått hitta 

andra sätt att vara en aktiv deltagare. 

Skillnader i elevernas deltagande i klassrummet och i gruppen utifrån elevsvaren 

Befinner sig fortfarande i periferin: Tomas (passiv och lågpresterande) upplevde projektet 

som fasansfullt till en början. Han känner fortfarande att det är väldigt jobbigt och han har 

enbart marginellt närmat sig de övriga i gruppen. Hans roll är fortfarande i utkanten.  

Har närmat sig centrum något: Joakim (passiv och lågpresterande) upplever att han närmat sig 

centrum av gruppen något. Han tar för sig lite mer i klassrummet och blir inte längre lika 

stressad av lärarnas frågor. Jonas (passiv och lågpresterande) har tagit en mer aktiv roll 

närmare gruppens mitt med inslag av glädje relaterat till klassrumsdiskussioner, något han 

tidigare inte sade sig haft. Tindra (passiv och lågpresterande) har intagit en mer aktiv roll i 

gruppen och hon leker med de flesta i klassen vilket hon inte gjorde innan projektets start. Det 

visar även att hon har det lättare nu med att försöka svara på lärarnas frågor utan att det känns 

lika jobbigt som tidigare.  

Klara (passiv och högpresterande) tyckte det var jobbigt i början av projektet att ibland 

behöva få frågor hon inte kunde svaret på. Nu har hon anpassat sig bättre till det.   

Sofia (passiv och högpresterande) är mer aktiv och deltagande under lektionerna nu än innan 

projektet. Hon tycker det känns lite jobbigt och obekvämt men att hon ändå utvecklas av det. 

Har tagit en central position i gruppen: Sefora (passiv och högpresterande) har tagit en 

position nära gruppens centrum. Hon har många nya vänner och har ökat sina studieresultat, 

även om hon redan innan projektet befann sig på en hög nivå. Niklas (passiv och 

högpresterande) menar att han är mer aktiv under lektionerna på ett helt annat vis och att han 

nu är en medlem i klassen. Han pratar numera på ett helt annat vis med ”idrottskillarna” i 

klassen och känner att han är på liknande nivå som dem, på ett socialt plan.  

Har behållit en central position i gruppen: Kristoffer (aktiv och lågpresterande) har behållit 

sin position i gruppen. Han har alltid sett sig som en verbal person och har aldrig varit rädd 

för att prata inför andra. Kristoffer bryr sig inte om han svarar fel på en fråga. Han har en viss 

social status i klassen. Mohammeds (aktiv och lågpresterande) deltaganderoll i klassen är i 

nära relation till den roll han hade i klassen innan de började använda sig av de alternativa 

metoderna till handuppräckningen.  
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Johanna (aktiv och högpresterande) har fått omvärdera sin egen deltaganderoll, från att vara 

en elev som bara svarat på en fråga när hon känt sig säker, till att agera som deltagare utifrån 

en större ”ovisshet” då hon inte vet när hon är tvungen att försöka svara på en fråga som ställs 

av läraren. Hon var ändå att betrakta som en ”aktiv” elev innan projektets start med en central 

position i gruppen och är kvar där.  Johannes (aktiv och högpresterande) ifrågasatte till viss 

del sin egen roll i klassrummet genom användandet av de nya metoderna och att det tagit tid 

för honom att hitta sin roll men att han lärt sig hantera den. Han beskriver samtidigt sig själv 

som en informell ledare i gruppen och den rollen verkar inte ha påverkats av att han inte kan 

vara lika aktiv under lektionerna nu som tidigare. Emma (aktiv och högpresterande) innehar 

samma aktiva position inom gruppen som tidigare. Nils (aktiv och högpresterande) har kvar 

sin starka position i klassen. Han får inte alltid prata lika mycket inför klassen som när de 

använde sig av handuppräckningen som metod men ofta får han hjälpa andra elever att ”fylla 

i” när de har problem med att svara på frågor.  

Diskussion 

Studiens fokus var att undersöka elevers deltagande utifrån lärares alternativa, didaktiska 

strategier för att fördela ordet i klassrummet. Syftet var att se vilka metoder/strategier lärarna 

använder sig av och att studera hur dessa metoder påverkar elevers deltagande. Detta gäller 

som nämnt främst utifrån hur de passiva, lågpresterande elevernas deltagande påverkas. 

Resultatet visar att lärarna använder sig av fem alternativa metoder istället för 

handuppräckningen: Glasspinnar, muggar, whiteboard-tavlor, kahoot och exit-biljetter. Det 

går inte att finna några större skillnader mellan lärarna i hur de använder metoderna. Det är 

bara glasspinnar som särskiljer sig något. Resultatet visar även att elevernas deltagande ökat. 

Alla de passiva eleverna förutom en (Tomas) har lämnat en roll i periferin till att närma sig 

gruppens centrum något eller till att befinna sig i centrum.  

Vilka skillnader går det att utläsa bland lärarna i deras tillämpande av de olika 

didaktiska strategierna? 

Som jag beskriver det i inledningen är undersökningens primära fokus att studera elevernas 

deltagande. Utifrån detta har jag även valt att granska lärarnas olika didaktiska strategier för 

att se hur de genom dessa strategier/metoder understödjer eleverna utifrån målet att främja ett 

större deltagande. Alla lärare i undersökningen förutom Wahlstedt anser att projektet varit 

positivt för elevernas deltagande och de har även hittat olika strategier att arbeta med.  



43 
 

Utifrån de olika metoderna finns det små skillnader mellan lärarna hur de arbetar med dem. 

Med glasspinnarna låter Smithers och Sjödin eleverna sitta och diskutera frågan två och två 

för att avdramatisera frågesituationen vilket minskar risken att en viss elev ska känna sig för 

utpekad om hen inte kan svaret. Jonsson ser till att en viss elev får frågan genom att ”fiffla” 

med pinnarna. De som använder sig av muggarna använder dessa på liknande sätt och 

detsamma gäller de övriga metoder som lärarna använder sig av. De största pedagogiska 

skillnaderna går att utläsa genom hur lärarna använder glasspinnemetoden. Den metoden ser 

ut att vara öppen för olika pedagogiska tolkningar och tillvägagångssätt. Jag har vid flertalet 

tillfället i uppsatsen beskrivit det situerade lärandet och dess koppling till gruppen/klassen och 

här synliggörs Lave och Wengers (1991) tankar kring situerat lärande när eleverna dras in i 

det situerade samspelet med hjälp av lärarens pedagogiska kunskaper. Lärarens pedagogiska 

skicklighet bidrar i exemplen med glasspinnarna till att stärka metodens användbarhet när de 

tolkar, läser in och utvecklar dess användningsområden. Lärarna interagerar med eleverna och 

gör att de känner sig delaktiga, utan att göra dem osäkra. De samspelar med eleverna utifrån 

elevernas förutsättningar vilket visar prov på pedagogisk skicklighet (Säljö, 2014).  

Hur kommer det sig att de passiva eleverna närmat sig gruppens centrum? 

Utifrån elevernas svar går det tydligt att utläsa att deras generella deltagande i 

klassrumsdiskussionerna ökat. Detta har i sin tur lett till att flera av eleverna har tagit en mer 

legitim roll i gruppen/klassen och till att de flesta av de passiva eleverna har tagit sig närmare 

gruppens centrum. Flera av de passiva eleverna anser att de fått flera vänner och att de känner 

sig ”närmare” de andra klasskamraterna nu.  

I teoriavsnittet skriver jag om hur Lave & Wenger (1991) och Wenger (1998) menar att 

deltagande är ett viktigt element för att nå lärande och även för att undvika en perifer position 

i gruppen. De anser att lärande handlar om att bli identifierad och att identifiera sig som en i 

gruppen.  För att nå detta är det viktigt att den passiva eleven tar sig bort från sin position för 

att göra anspråk till att både verbalt och fysiskt ta mer plats i klassen (a.a., 1991 och 1998). 

Flera av de passiva eleverna befann sig i periferin, där de inte gjorde något anspråk på att vara 

en aktiv del av klassen, varken i det sociala integrerandet eller genom dialoger i klassrummet. 

Alla passiva elever förutom Tomas sade sig genom projektet ha antagit en mer aktiv roll och 

genom detta närmat sig gruppens centrum. Oavsett om eleverna i undersökningen önskat delta 

mer på lektionerna eller om de inte gjort det, har de indoktrinerats i en gemensam praktik, 

utifrån lärarnas didaktiska strategier. De har ”tvingats” att delta mer i diskussioner, till att 
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försöka svara på frågor och till att vara mer aktiva deltagare i klassen. Lave & Wenger (1991) 

och Wenger (1998) menar att individer som deltar mer i sociala sammanhang tenderar att ta 

sig ur tidigare stigmatiserade, perifera roller och att de ofta lyckas överskrida svåra gränser. 

Utifrån detta är det förståeligt att de flesta av de passiva eleverna nått ett mer legitimt 

deltagande och att de har blivit mer socialt accepterade av de andra eleverna. Flera av dem har 

fått mer framträdande roller i gruppen. Även utifrån vad Wiliam (2013) skriver om deltagande 

och elevengagemang utifrån de olika strategierna som används vid den studerade skolan visar 

mina resultat att de passiva eleverna fått stärkta identiteter genom ett större deltagande i 

klassrummet.  

Varför har det uppstått en del problem för några av de högpresterande eleverna 

genom projektet? 

I inledningen skriver jag om vissa risker som kan vara förknippade med borttagandet av 

handuppräckningen från undervisningen. Wiliam (2013) menar att en del framstående elever 

med höga krav på sig själva tenderar att bli oroliga och osäkra och att de själva börjar 

ifrågasätta sina legitima roller i klassen. Oron uppstår genom att de inte längre själva kan 

välja när de behöver svara på en fråga. De vill ju vara felfria! Några av de högpresterande 

elevernas svar tyder också på att de hamnat i just sådana roller då en del elever till och med 

har gömt undan glasspinnar för att undvika risken att behöva svara på frågor de inte kan 

svaret på. Detta är inte något unikt fenomen för de elever som deltar i undersökningen på den 

här specifika skolan utan Wiliam (2013) menar att det är vanligt förekommande på skolor 

som övergett handuppräckning som strategi och ersatt den med andra metoder. Han menar att 

det är ett projekt som tar lång tid att implementera på eleverna och att det innebär stora 

förändringar för dem. Detta gäller både för de passiva och aktiva eleverna och både för de 

hög- och lågpresterande. På den studerade skolan kan jag dock utläsa att omställningen har 

varit svårare för några av de aktiva och högpresterande eleverna än för de passiva och 

lågpresterande eleverna även om flera av de passiva eleverna också känner att det varit en stor 

omställning och att det varit krävande att behöva svara på frågor utan att ha ”bett” om det. 

Undersökningens fokus var som nämnt att studera vilka olika strategier som lärarna tillämpar 

för att fördela ordet i klassrummet och att studera elevernas deltagande i gruppen. En aspekt 

som framgick i resultatdelen var även att alternativa metoder till handuppräckningen kan ge 

lärarna hjälp i sin egen progression i undervisningen. Andersson berättar att när eleverna 

håller upp sina whiteboard för att visa svaret på en fråga ger det henne en överblick över var 



45 
 

eleverna befinner sig och klassen som helhet också. Metoden är alltså inte bara positiv i 

bemärkelsen ”synliggörade” av eleverna utan även ur ett lärarperspektiv där det kan hjälpa 

och underlätta inför fortsatt upplägg och inför planeringar av lektioner i närtid.  Smithers 

anser till och med att huvudsyftet med projektet är att se var eleverna befinner sig så att 

lärarna kan forma sina lektionsplaneringar utifrån det.  

Metoddiskussion 

Som jag skrev i metoddelen anser jag att öppna frågor lämpar sig väl för min studie. Ett 

problem som till viss del uppstått med varierande längd i svar från respondenterna har varit att 

beskriva deras svar utifrån mina huvudfrågeställningar genom att endast ha med det 

väsentliga. Somliga partier i lärarsvaren har jag dock velat ha kvar för att läsaren ska få en 

god helhetsbild av deras tankar kring projektet även om alla svaren inte står i exakt paritet till 

de givna frågeställningarna utifrån syftet med uppsatsen. Genom detta finns det viss fara med 

att läsaren inte upplever resultatdelen som koncis.  

Etiska dilemman 

Ur ett etiskt perspektiv föreligger det en viss problematik med studier där barn medverkar 

som respondenter då de har sämre förmåga än vuxna att bedöma eventuella risker som studien 

kan medföra och även att kunna överblicka eventuella konsekvenser av densamma (Lindstedt, 

2017). I metoddelen beskrev jag vikten av att få bekräftelse på samtycke hos barnet och dess 

föräldrar/målsmän samt hur jag gick tillväga för att få det. Utifrån problematiken kring barns 

kognitiva förmågor bör även barnets trovärdighet som respondent betraktas med viss skepsis. 

Är deras svar tillförlitliga? I genomgången med eleverna inför intervjuerna betonade jag 

vikten av att de är ärliga med sina svar och att deras namn kommer vara fiktiva i uppsatsen. 

Jag hoppas och tror i egenskap av forskare att elevernas svar är så sanningsenliga de kan vara 

då stora delar av min studie bygger på deras svar. 

Elevurvalet 

Jag valde att intervjua lärare vilka i sin tur skulle utse elever de ansåg passa in i fyra olika 

kategorier; Passiva och lågpresterande, passiva och högpresterande, aktiva och lågpresterande 

samt aktiva och högpresterande. De här begreppen kan anses vara stereotypifierande av 

eleverna. Står det i motstånd till det grundläggande sociokulturella perspektivet som 

genomsyrar uppsatsen och med situerat lärande som teoretisk utgångspunkt? Jag är medveten 

om att kritik kan komma att riktas mot den här typen av kategorisering utifrån mitt valda 
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perspektiv/teoretiska ansats men jag väljer ändå att fördela eleverna i de olika kategorierna 

med syftet att utifrån dessa försöka utläsa skillnader i elevernas uppfattningar om sitt 

deltagande genom implementerandet av projektet i undervisningen. Jag ville få reda på om det 

skett någon progression gällande deras deltagande enligt deras egna uppfattningar. 

Begreppen 

 För att precisera begreppen menar jag att “aktiv” och “passiv” är hur eleverna uppfattas vara 

under lektionerna av lärarna. Det har alltså ingenting med dem som individer i sin helhet att 

göra utan är enbart baserat på deras deltagande under lektionerna utifrån lärarrespondenternas 

uppfattningar. Med begreppen “lågpresterande” och ”högpresterande” utgick lärarna från 

elevernas betyg. Höga betyg: högpresterande och då befinner sig eleven på en A-nivå. Låga 

betyg: lågpresterande och då befinner sig eleven på en E/F-nivå. Dessa bokstäver är beskrivna 

utifrån det nuvarande betygssystemet som innehar bokstäverna A-F där F är underkänt och A 

är högsta betyg (Skolverket, 2018). Med E/F menar jag att de “lågpresterande” eleverna 

befinner sig i gränszonen mellan att vara underkänd (F) och att få godkänt (E) i betyg. 

Jag valde som nämnt i metoddelen att använda fiktiva namn både på eleverna och på lärarna. 

Att eleverna beskrivs vid förnamn och att lärarna beskrivs vid efternamn beror på att det blir 

tydligt att se vilka respondenter som är lärare och vilka respondenter som är elever i studien. 

Intervju eller observation? 

Jag valde kvalitativa, öppna intervjuer som insamlingsmetod av det empiriska materialet. Med 

hänsyn till det jag beskriver gällande barns trovärdighet som respondenter skulle även 

observationer kunnat vara ett alternativ att ha istället för intervjuer eller som komplement till 

intervjuerna. Fördelen med observationer är enligt Bryman och Nilsson (2011) att jag som 

forskare studerat eleverna i deras vardag och jag kan läsa av och tolka in deras 

beteendemönster. Nackdelar kan vara att eleverna noterar min närvaro som forskare och att de 

inte beter sig naturligt i klassrummet av den anledningen (a.a., 2011). Jag föredrog att 

använda mig av intervjuer i den här studien då det är elevernas egna uppfattningar om sitt 

deltagande jag tagit i beaktande och inte min tolkning av elevernas beteende i deras 

klassrumsmiljö.  
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 Implikationer av studien 

Genom metaforen i uppsatsens rubrik, Spelfördelaren på mittfältet - Om lärares strategier för 

att skapa dialog och fördela ordet i klassrummet, vill jag visa på liknelser mellan läraren och 

den centrala mittfältsspelaren i fotbollslaget. De båda fördelar bollar/strategier till de övriga 

deltagarna i laget/klassen. Har spelaren/läraren god skicklighet inom sina respektive gebit kan 

det skapa delaktighet i de olika typerna av grupper.  

De i studien framkomna resultaten tyder på ökat deltagande bland eleverna genom projektet 

med att ta bort handuppräckning från undervisningen. I inledningen beskrev jag hur det här 

området är relativt nytt och oexploaterat. Handuppräckning har funnits cementerat i 

undervisningen sedan lång tid tillbaka (Wiliam, 2013) och av den här studien att döma bör 

handuppräckningen som metod ifrågasättas. Wiliam (2013) och Wiliam och Leahy (2015) ger 

förslag på flertalet alternativa metoder till handuppräckningen, förutom de fem som användes 

av lärarna i min studie. I den litteraturen kan lärare och rektorer få ytterligare förslag på 

metoder/strategier om de vill gå ifrån handuppräckningen som enda metod att använda sig av 

i undervisningen. 

Jag vill se vidare studier inom det här området. Hur skulle ett projekt med alternativa metoder 

till handuppräckningen fungera på högstadie- och/eller gymnasieelever? Det skulle vara 

intressant att se om ålder som faktor skulle utgöra skillnader i resultat. Jag skulle även vilja se 

studier på hur de alternativa, didaktiska strategierna för att få passiva elever att delta mer i 

undervisningen står sig gentemot lärarnas pedagogiska skicklighet och individuella förmågor. 

Vilken betydelse har de alternativa metoderna i förhållande till lärarnas pedagogiska 

skicklighet?  

 

Jag skulle även vilja se en liknande undersökning där elevernas lärande är det primära och 

inte deltagandet. Genom den här undersökningen har jag kommit fram till ökat deltagande 

vilket i sin tur även bör öka till ökat lärande. Stämmer de antagandena?  
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Bilagor 

Intervjufrågor lärare 

1. Berätta om ert projekt med att försöka ta bort handuppräckningen från 

undervisningen. Vad handlar det om? 

2. Kan du beskriva vilka metoder ni använder er av i klassrummet vid frågor från 

läraren istället för handuppräckningen? 

3. Hur var dina tankar inför projektet? Berätta om vad du tyckte om projektet inför 

start. 

4. Hur upplever du att perioden fram till nu varit? (ett år). För- och nackdelar. 

5. Kan du nämna 8 elever, fyra som var passiva i klassrummet under lektionerna innan 

projektstart men samtidigt högpresterande och fyra elever som var passiva men 

lågpresterande.   

6. Kan du se några skillnader i de passiva elevernas studieresultat? (både de 

passiva/högpresterande och passiva/lågpresterande eleverna) 

Intervjufrågor elev 

1. Berätta om ert projekt med att försöka ta bort handuppräckningen från 

undervisningen. Vad handlar det om? 

2. Hur var dina tankar inför projektet? Berätta om vad du tyckte om projektet inför 

start. 

3. Hur upplever du att perioden fram till nu varit? (ett år). För- och nackdelar. 

4. Berätta om hur du upplever lektionerna nu till skillnad från innan projektet drog 

igång.  

5. Har dina studieresultat och deltagande förbättrats/försämrats från att projektet 

startade fram till nu? Skillnader mellan olika ämnen? 

6. Kan du beskriva vilka metoder lärarna använder sig av i klassrummet vid frågor till 

er elever istället för handuppräckningen? 
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Anhållan om tillstånd för ert barn att delta i en kvalitativ studie  

Hej kära förälder/vårdnadshavare.  

Jag håller på att skriva en magisteruppsats i Pedagogiskt arbete via Linköpings universitet. 

Studien går ut på att undersöka skolans projekt med att ta bort handuppräckningen från 

undervisningen. Jag önskar med detta utskick till er att få tillåtelse till att ställa några frågor 

till ert barn gällande projektet. Jag kommer intervjua 6 lärare och 16 elever om deras syn på 

projektet och hur de upplever det.  

Studien är helt anonym och varken elevernas eller lärarnas namn kommer nämnas, inte heller 

namnet på skolan de går i. Det kommer vara fiktiva namn på både lärarna och eleverna. 

Skolan kommer enbart benämnas som en “mellanstadieskola” i mellersta delarna av Sverige.  

Ert barn har rättigheten att avbryta deltagandet i studien när som helst fram till dagen då 

arbetet/uppsatsen är publicerad. Det insamlade forskningsmaterialet behandlas strikt 

konfidentiellt. Materialet kommer inte finnas tillgängligt för någon annan forskning eller 

bearbetning. Det kommer enbart användas till min magisteruppsats i Pedagogiskt arbete.  

Jag önskar få ett svar på detta utskick så fort som möjligt genom att ert barn tar med sig den 

påskrivna lappen tillbaka till skolan och lämnar till mig.  

Vänligen kryssa i ett av alternativen: 

□ Som vårdnadshavare ger jag härmed mitt barn tillåtelse att delta i studien. 

 

______________________________ 

Underskrift 

□ Som vårdnadshavare ger jag inte tillåtelse till att mitt barn deltar i studien. 

 

______________________________ 

Underskrift 

 

Med vänliga hälsningar 

 

/Marcus Olofsson 


