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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka hur verktyg som glasspinnar/lappar användes för att 
fördela ordet i fyra besökta klassrum på ett sätt som hade förutsättningar att vara ett verktyg 
för demokratiska arbetssätt. Med glasspinnar/lappar menas att alla elevers namn stod på 
varsin glasspinne/lapp och läraren drog en för att fördela ordet till eleverna. För att kunna 
studera strategier för fördelning av ordet och få en uppfattning om hur de användes i 
klassrummen var det relevant att använda observation som metod. Utöver observationen 
gjordes även intervjuer med lärarna. Intervjuerna gav lärarna en chans att berätta deras syn på 
strategin samt vilka anpassningar och komplement som den kräver. Studien genomfördes hos 
fyra olika lärare på tre olika skolor på Gotland. Resultatet visar att man kan använda 
glasspinnarna/lapparna på flera sätt, bl.a. genom att man kan efter dragen glasspinne lägga 
tillbaka den i högen eller lägga pinnen åt sidan. Strategin anpassas efter undervisningens syfte 
och elevernas individuella behov. Resultatet visar även att eleverna som befann sig i 
klassrummet under observationstillfällena fick ordet minst en gång. Eleverna fick under 
lektionens gång lyssna och reflektera över varandras svar genom de olika livlinor som de 
kunde ta till hjälp. Lärarna kompletterar glasspinne-strategin med andra strategier, t ex 
handuppräckning, för att de ser användandet av glasspinnar/lappar som en hjälp till att få 
elever delaktiga. Eleverna tränar sig i deliberativ demokrati genom att uttrycka åsikter, tankar 
och argument samtidigt som de får lyssna till klasskompisarnas svar. Genom att undervisa 
eleverna i demokratiska arbetssätt förbereder man eleverna för att bli aktivt deltagande 
samhällsmedborgare.  

Nyckelord: Talutrymme, glasspinnar, demokratiska arbetssätt, talutrymmet i klassrummet, 
fördela ordet 
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1. Inledning 

I ett klassrum är det viktigt att man ser och hör alla elever, att alla elever får en likvärdig 
utbildning samt att alla har samma möjlighet att delta i undervisningen. Man kan se att vissa 
elever tar mer plats än andra under lektionerna, speciellt vid undervisning där 
handuppräckning är en metod för att få ordet (Wiliam, 2013, s.96). För att lyfta fram alla 
elever och ge alla samma chans att komma till tals har lärare börjat använda sig av metoder 
för att slumpvis fördela ordet. Ett av dessa sätt är att fördela ordet med hjälp av glasspinnar 
(Wiliam, 2013, ss.96-97). 

Under vår utbildnings gång har vi vid flera tillfällen kommit i kontakt med strategin 
glasspinnar (se avsnitt 2.1). Flera av de lärare som vi haft på lärarutbildningen har använt 
glasspinnar/lappar under våra seminarier samt delat med sig av hur de sett att strategin 
använts ute i skolorna. Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi sett lärare använda 
sig av glasspinnar och tycker att det verkar vara en effektiv strategi i deras undervisning. Vi 
anser att det är intressant att studera det närmare för att skapa oss en uppfattning om dess 
didaktiska relevans samt hur metoden kan ses ur ett demokratiperspektiv. 

1.1. Glasspinnar som strategi och i media 

Glasspinnar är en strategi som blivit populär på senaste tiden. Alla elever i en klass har sina 
namn uppskrivna på varsin glasspinne, läraren drar en glasspinne och den elev vars namn som 
står på pinnen får ordet. Läraren behöver inte välja vem som ska få ordet utifrån vilka elever 
som har handen uppsträckt. När en elevs glasspinne blir dragen får hen svara på frågan som 
ställts. Om eleven känner att hen inte kan eller vill svara kan hen välja ”att ringa” en kompis. 
Eleven väljer själv ut den kompis hen vill ha hjälp ifrån. Glasspinnar används för att slumpa 
fram vem som ska få svara, läraren vet inte vem som blir dragen vilket betyder att det kan bli 
en elev som varken hängt med eller förstått vad det är som det frågas efter. Wiliam (2013) 
belyser att ibland låter lärare den elev som man vet kan svaret svara för att snabbare komma 
vidare i undervisningen (Wiliam, 2013, s.97). Väljer man en elev som kanske inte kan svaret 
kan det leda till en diskussion i klassrummet, vilket gör att fler som kanske inte förstått får en 
chans att förstå. Även dessa elever blir involverade genom glasspinnar och det kan gynna fler 
elever i klassen. Som lärare vill man att alla ska känna sig involverade och delaktiga i 
undervisningen. Denna metod hjälper lärarna att få eleverna att bli mer delaktiga. Enligt 
Barnkonventionen artikel 12 har eleverna rätt till att höras och bli lyssnade på men det är inte 
en skyldighet att prata (Elvstrand, 2009, s.237). Vid användning av glasspinnar ges elever 
möjlighet att svara men om de inte vill kan de välja att passa. 
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Metoden har fått viss uppmärksamhet i media. I en artikel på webbplatsen ”Pedagog 
Stockholm” beskrivs ett besök hos en lärare som använder “No hands up”. No- hands-up är en 
annan benämning för principen att använda glasspinnar för att fördela ordet. Läraren tyckte att 
metoden fungerade bra då hon ansåg att eleverna hade fått ett mer demokratiskt 
förhållningssätt då de lärde sig att lyssna på vad klasskamraterna hade att säga och att alla fick 
en chans att komma till tals (Hedrén, 2017-05-04). På Norrvikens skola i Sollentuna har 
glasspinnar använts för att få icke-deltagande elever i klassen att vara delaktiga på lektionerna 
i hopp om att det skulle resultera i bättre betyg. Läraren tyckte att glasspinnarna hjälpte till 
med detta då det blev en naturlig fördelning av ordet (Nyberg, 2018-03-16). 

1.2. Bias 

Det vi hört om glasspinnar sedan innan är att det är en strategi som lärare tycker är användbar, 
som fördelar ordet på ett rättvist sätt, låter fler elever få talutrymme samt motverkar lärarens 
inflytande över vem som får svara på frågor. Genom att använda glasspinnar i undervisningen 
kan fler elever bli delaktiga och vi vill undersöka om så är fallet. För att säkerställa att vi inte 
påverkar undersökningens resultat är det viktigt att vara medvetna om vilka förutfattade 
meningar vi har med oss sedan innan. Då kan vi också se om dessa synsätt smyger sig in i 
arbetet och se till att vi ändrar och inte låter våra tidigare förutfattade meningar speglas i 
undersökningen och i analysen.  

1.3. Disposition 

Vi har till viss del delat upp grundarbetet av de stora avsnitten emellan oss för att effektivisera 
vårat arbetssätt. Avsnitten har sedan granskats, diskuterats och redigerats grundligt för att 
båda ska vara lika insatta i slutprodukten och kunna stå för uppsatsen. 
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2. Bakgrund 

I följande avsnitt ges en överblick över aspekter nära kopplade till arbete med elevernas 
talutrymme och hur arbetssätt kan påverka normer i klassrummet. Avsnittet inleds med en 
redogörelse för hur demokratiperspektivet tagit uttryck i skolans läroplaner över tid. Detta 
följs sedan av ett exempel på forskning som visar hur skolor fortfarande har 
utvecklingspotential för att nå upp till de demokratiska värderingar och uttryck som finns i 
nuvarande läroplan. Avsnittet tar även upp hur inkludering av alla elever har betydelse för att 
uppnå en demokratisk undervisning och avslutas med att ge en överblick av hur strategin 
uppmärksammats i mediadebatten.  

2.1. Skolans demokratibegrepp 

Skolans demokratiuppdrag är att fostra demokratiska medborgare samt att använda 
demokratiska arbetssätt för att utbilda elever i hur de kan använda sin rätt att påverka och vara 
delaktiga i samhället (Skolverket, 2011, ss.8-9). Skolan ska vila på demokratiska grunder 
(Skolverket, 2011, s.7). 

I den första läroplanen för grundskolan som kom ut 1962 står det att skolan ska ”i samarbete 
med hemmen främja elevernas utveckling till harmoniska människor och till dugliga och 
ansvarstagande samhällsmedborgare”. Att det är ett demokratiskt samhällsområde de ska 
fungera i nämns ett par gånger. Det står att eleverna måste ha god kännedom om de moraliska 
normer som finns för att behålla rättsordningen i ett demokratisk samhälle (Skolöverstyrelsen, 
1962, ss.13-16).  

I läroplanen som gavs ut 1969 fastställs att skolan ska fostra eleverna samt utveckla deras inre 
kunskaper till att bli egna individer och goda samhällsmedborgare i det demokratiska 
samhället. Skoldemokratin fick inte stanna vid endast tekniska former utan eleverna skulle få 
diskutera med varandra om ämnen som berörde båda parterna (Skolöverstyrelsen, 1969, s.30). 
Det var inte endast undervisningen som skulle utveckla eleverna utan även de möjligheter 
som fanns för förändrad miljö och arbete (Skolöverstyrelsen, 1969, s.17). Eleverna skulle 
även lära sig att samarbeta. De skulle få möjligheter att delta i aktiviteter som var menade att 
utveckla deras sociala förmågor (Skolöverstyrelsen, 1969, s.59).  

1980 kom en ny läroplan där målet var att skolan i samarbete med föräldrarna skulle fostra 
eleverna till demokratiska samhällsmedborgare och ansvarstagare (Skolöverstyrelsen, 1980, s.
46). Skolan skulle aktivt och medvetet försöka få eleverna att vilja anta demokratiska 
värderingar genom vardagliga och praktiska handlingar (Skolöverstyrelsen, 1980, ss.18-19). 
Eleverna skulle tillsammans med andra kamrater utföra skoluppgifter som att ta hand om de 
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yngre eleverna som behövde hjälp samt lyssna på andras åsikter även om de skiljde sig från 
ens egna tankar (Skolöverstyrelsen, 1980, ss.46-47).  

I Lpo94 står det att det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund och att skolan skall 
utformas med grundläggande demokratiska värderingar. Att ta ansvar, vara delaktig och kunna 
påverka är de demokratiska principerna som omfattar alla elever. I läroplanen står det att det 
inte räcker att förmedla grundläggande demokratiska värderingar till eleverna. 
Undervisningen ska också förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet genom att 
undervisningen ska bedrivas under demokratiska arbetsformer. Skolan skall till eleverna 
förmedla eleverna deras rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle samt 
förbereda dem för delaktighet och medansvar för samhällslivet (Skolverket, 1994, ss.5-14).  

Den senaste läroplanen kom ut 2011, reviderad 2016, och vilar på en demokratisk grund 
(Skolverket, 2011, s.7). Eleverna ska redan från förskoleklass samarbeta med andra utifrån ett 
demokratiskt förhållningssätt (Skolverket, 2011, s.21). Skolan strävar efter att alla elever “kan 
göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga 
rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga 
erfarenheter” (Skolverket, 2011, s.12). I ämnet samhällskunskap ska eleverna från årskurs 4 
lära sig vad demokrati är samt hur demokratiska beslut fattas (Skolverket, 2011, s.218). Även 
inom ämnet religionskunskap behandlas demokratin. Eleverna ska lära sig etiska begrepp, till 
exempel frihet och ansvar, utifrån demokratiska värderingar (Skolverket, 2011, s.210). Efter 
skolan tillbringar många elever tid på fritidshem innan de har möjlighet att ta sig hem. Under 
fritidshemmens centrala innehåll står det att eleverna ska lära sig att hantera konflikter på ett 
konstruktivt sätt samt lära sig att ta gemensamma beslut utifrån demokratiska värderingar och 
principer (Skolverket, 2011, s.26).  

2.2. Demokrati i skolan/klassrummet  

Skolinspektionen gjorde 2012 en granskning av 17 grundskolor med syftet att undersöka om 
undervisningen och kommunikationsklimatet gav eleverna möjlighet att utveckla de 
demokratiska värden och förmågor som krävdes för att verka i ett samhälle som en 
demokratisk medborgare (Skolinspektionen, 2012, s.13). Kvalitetsgranskningen visade att 
elevernas möjligheter att delta och komma till tals i undervisningen behövde öka på samtliga 
skolor för de elever som inte självmant brukade ta plats (Skolinspektionen, 2012, s.34).  

2.3. Inkludering 

Inkludering som begrepp grundas i hur undervisning bör organiseras för att vara demokratisk. 
Undervisningen ska organiseras på ett sådant sätt att alla individer och behov passar in. 
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Skolan bör organiseras för att inkludera alla elever. Skolan ska inte organiseras på ett sätt som 
innebär att alla kommer att behöva speciella anpassningar (Skolverket, 2018-03-12). Nilholm 
och Göransson (2013) tycker att ett kriterium för en inkluderande undervisning är att de 
arbetsformer som används i klassrummet leder till att alla får vara delaktiga, till exempel vid 
diskussioner i helklass eller i grupparbeten (Nilholm & Göransson, 2013, ss.55-56).  
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3. Forskningsöversikt 

3.1 Delaktighet och demokrati 

Wiliam (2016) anser att glasspinnar kan vara ett verktyg för lärare att fördela ordet och 
talutrymmet jämnt i klassrummet. Hans idé är att de elever som kan mycket är de som själva 
tar initiativ till att vara delaktiga i undervisning där handuppräckning används. Detta leder till 
att dessa elever lär sig mer och får ut mer av undervisningen. De elever som inte deltar lär sig 
inte lika mycket som de deltagande eleverna. Konsekvensen blir att klyftan mellan de duktiga 
eleverna och de som inte tar initiativ till att delta i undervisningen växer (Wiliam, 2016, ss.
96-97). I en skrift från skolverket hävdas också att elever som deltar aktivt i undervisningen 
lär sig mer och att det därför är viktigt att som lärare få alla elever delaktiga i samtal 
(Skolverket, 2014-12-15).  

Wiliams (2016) hänvisar till forskning av Mercer, Dawes, Wegerif & Sams där lärarna fick 
tillgång till tolv lektionsplaneringar som skulle utveckla elevers förmåga att i naturvetenskap 
och matematik använda språket som ett verktyg för lärande. Eleverna som hade deltagit i 
lektionerna hade betydlig högre resultat på de uppföljande kunskapsmätningar och 
intelligenstest i jämförelse med kontrollgrupperna. Detta visar på att undervisning där 
eleverna deltar i klassrumsdiskussioner och engagerande undervisning presterar bättre 
(Wiliam, 2016, s.96). 

Att vara delaktig kan tolkas på olika sätt och kräver därför en definition i sammanhanget för 
att tydliggöra hur delaktighet ses på i situationen som begreppet används. Att vara delaktig i 
en aktivitet kan betyda att endast vara delaktig i form av att vara på plats men passiv i själva 
deltagandet eller att vara aktivt deltagande i aktiviteten (Thomas, 2007, s.199). Delaktighet 
kan även ses ur två huvudkategorier: social delaktighet och politisk delaktighet. Social 
delaktighet innebär att både tillhöra och vara delaktig i ett socialt sammanhang. I skolan kan 
det handla om tillhörighet till klassen och kompisarna. Politisk delaktighet handlar istället om 
elevers möjligheter till att vara med och påverka beslut (Elvstrand, 2009, s.14). I Elvstrands 
avhandling “Delaktighet i skolans vardagsarbete” visar resultatet att det finns ett samband 
mellan dessa begrepp och att de påverkar elevers deltagande i undervisningen. Hon påvisade 
att elever med hög social delaktighet, som till exempel en elev som får vara med och har en 
större kompiskrets, har högre politisk delaktighet i form av att eleven tar mer plats i 
talutrymmet under lektionstid. På samma sätt gäller det att elever med låg social delaktighet 
tar för sig mindre i undervisningen och därmed är deras politiska delaktighet lägre (Elvstrand, 
2009, ss.237-238).  
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I Elvstrand doktorsavhandling finns en modell på Harts delaktighetsstege (Elvstrand, 2009, s.
18). Denna stege har åtta olika nivåer där den lägsta är manipulation. Med manipulation 
menas att eleverna tvingades föra fram sin åsikt utan att riktigt veta vad det var de yttrade sig 
om. De tre första nivåerna handlade inte om att finna aktiviteter som var bra för elevers 
delaktighet utan endast för att mäta hur delaktiga eleverna var. De högre nivåerna var 
delaktighet i stigande grad (Elvstrand, 2009, s.19). Om en elev sätts i en situation där hen 
behöver krysta fram något eller tvingas prata kring något man inte kan, kan det kopplas till 
nivå 1, manipulation, på delaktighetsskalan (Elvstrand, 2009, s.18).  

Coplan, Hughes, Bosacki & Rose-Krasnor (2011) genomförde en studie där de studerade 
lärares olika förhållningssätt till beskrivna hypotetiska elevscenarion. Eleverna i de beskrivna 
scenariona var av blygsam, medel eller väldigt pratsam karaktär. Efter att lärarna fått läsa det 
hypotetiska elevscenariot fick de beskriva hur de skulle ha agerat/förhållit sig till situationen 
samt beskriva deras uppfattning av eleven i frågas karaktär och beteende. Resultatet av 
studien visar att lärare kan ha en tendens att koppla elevers blygsamhet för att delta med lägre 
intelligens (Coplan, Hughes, Bosacki & Rose-Krasnor, 2011, ss.941-948). Townsend (1998) 
belyser utifrån sina observationer och intervjuer med tre elever i projektet att även om en elev 
sitter tyst behöver det inte betyda att hen inte följer med i undervisningen. Det kan vara av 
andra skäl som eleven väljer att inte delge sina reflektioner och delta i klassrumsdiskussionen. 
Likt Coplan m.fl. belyser även Townsend hur lärarens syn på elevens intelligens och 
engagemang kan grundas i huruvida eleven är aktivt deltagande i klassrumsdiskussionen eller 
om de har intagit en mer observerande roll (Townsend, 1998, ss.72-76).  

Att i skolan skapa undervisningssituationer som ger elever erfarenheter av demokrati kommer 
i sin tur hjälpa till att forma demokratiska medborgare vilket i sig är något som är väldigt 
komplext. Samuelsson (2013) har i sin studie studerat norska skolan och dess 
demokratiutbildning genom att intervjua lärare. Utifrån lärarnas beskrivningar av sin 
undervisning är en av slutsatserna att det är den representativa sidan av demokrati som 
beskrivs i störst utsträckning. Med den representativa sidan av demokrati menas till exempel 
respekt och acceptans för oenigheter och majoritetsprincipen. Lärarnas beskrivningar av 
klassrumsdiskussionerna visar att istället för att öva elevernas deliberativa samtalsfärdigheter 
övas de sociala och emotionella färdigheterna även om det inte var syftet med 
klassrumssamtalen. Slutsatsen av studien blir att, även om det finns spår av deliberativa 
tankar och praktiker, behövs det tydligare ramar för vad eleverna ska ha för demokratiska 
färdigheter från myndigheterna samt eventuellt fortbilda lärare för att undervisa dessa typer av 
färdigheter (Samuelsson, 2013, ss.47-63).  
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3.2 Erfarenheter av att använda slumpmässigt val för fördela ordet  

En kompetensutveckling genomfördes för lärare för att förändra klassrumspraktiken med 
anledning av formativ bedömning (Skolverket, 2018-02-01). Undersökningen gjordes under 
ett års tid på 14 slumpvalda lärare som undervisade i matematik i årskurs 7-9. Eleverna 
studerades innan och efter undersökningen och resultatet visade att elevernas prestationer inte 
hade förändrats varken till det bättre eller sämre efter genomförd studie. Det som lärarna 
förändrade i klassrumspraktiken var att de fördelade ut ordet slumpmässigt bland eleverna 
istället för handuppräckning. Eleverna fick även på väg ut ur klassrummet svara på ett 
utgångspass: en kort fråga om hur lektionen upplevts, för att läraren skulle få en bättre 
uppfattning av vad de ansåg. Eleverna hade även tilldelats små skrivtavlor som de aktivt 
kunde använda under lektionens gång då lärarna ställde frågor. Genom att göra dessa 
förändringar fick läraren en annan syn på hur eleverna låg till och kunde utifrån det göra en 
fortsatt planering för undervisningen. I samband med undersökningen gjordes en parallell 
forskning i årskurs 4-6 där resultatet visade på förbättring bland eleverna. Orsaken till detta 
kunde bero på att motivationen hos lärarna i årskurs 4-6 var större än i årskurs 7-9 
(Skolverket, 2018-02-01). 

Artikeln Classroom assessment: Minute by Minute, Day by Day beskriver ett projekt där 
forskare arbetar med skolor utspridda över USA för att ta reda på hur implementerandet av 
formativa bedömningsstrategier fungerat i amerikanska skolor och om några svårigheter 
uppkommit. De kom fram till att olika lärare hade olika användningar för olika strategier. 
Artikeln belyser problematiken i ”vanlig” handuppräckning i förhållande till att använda 
glasspinnar och slumpmässigt val eller att läraren själv väljer ut vem som får ordet utan att 
eleverna själva initierat att de vill svara. I artikeln framställs det att denna strategi leder till 
större engagemang i undervisningen. En av lärarna som var delaktig i projektet använder 
glasspinnar för att fördela ordet i klassrummet och uttrycker att hon ser att de blyga eleverna 
nu deltar i större utsträckning då de blir uppmuntrade till att delta och att eleverna ser det som 
en rättvis metod. Samtidigt som andra av de projektdeltagande lärarna uttrycker att vissa 
elever inte tycker att det är rättvist då de inte får möjlighet att visa vad de kan i full 
utsträckning när lärarna använder strategin (Leahy, Lyon, Thompson & Wiliam, 2005, ss. 
2-6).  
  
Black & Jones (2006) beskriver i sin artikel resultat från forskning gjord av Black & Wiliam 
1998. Forskningen var fokuserad på att utforska vilken effekt formativa bedömningsstrategier 
har på lärande. I avsnittet av artikeln som tar upp strategier som uppmuntrar alla elevers 
deltagande diskuteras användandet av att slumpmässigt välja ut elever för att svara på frågor i 
klassrummet. De beskriver hur elever kan känna sig utpekade och tvungna att svara på något 
de inte är säkra på vilket kan synliggöra en elevs brister eller osäkerhet framför läraren och 
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resten av klassen. De poängterar därför hur viktigt det är att läraren belyser och uppmuntrar 
elever att försöka svara men också att vara alert och lyssna på klasskamraternas svar. De 
lägger även vikt vid att läraren skapar ett klassrumsklimat där ”att försöka sitt bästa” är bra 
nog och att fel svar eller misstag inte straffas på något sätt för att uppmuntra elever att delta i 
diskussioner och undervisning utan att vara återhållsamma i rädslan för att göra misstag 
(Black & Jones, 2006, ss. 4-6).  

3.3 Sammanfattning 

Forskningsöversikten tar upp hur elevers olika sätt att deltaga i klassrummet påverkar 
elevernas kunskapsutveckling. De elever som har hög delaktighet presterar bättre än de som 
har låg delaktighet och detta resulterar i att det blir en stor kunskapsklyfta mellan eleverna. 
Harts delaktighetsstege nämns där de tre första nivåerna är kopplade till hur delaktiga 
eleverna är. Det togs även upp lärares förhållningssätt till olika personlighetstyper och hur det 
påverkade deras syn på elevernas kunskapsnivå. Lärare som använder metoden ser både 
fördelar och nackdelar. Eleverna upplevs bli delaktiga in större utsträckning medans vissa 
elever tycker att de inte får uttrycka sig lika mycket när de inte är de själva som tar initiativ 
till att delta i diskussioner utan måste vänta på att bli slumpmässigt vald. En annan nackdel 
med att slumpmässigt välja ut elever som presenterats är att de kan känna sig utpekade vilket 
kan resultera i en negativ upplevelse av att vara delaktig i talutrymmet. För att undvika det 
behöver läraren ha skapat ett tryggt klassrumsklimat. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska ramen för den här studien byggs upp av följande tre synsätt. Pragmatismen och 
Deweys perspektiv på att undervisning ska utgå från elevers erfarenheter men också leda till 
erfarenheter som kan användas i verkligheten och i rollen som samhällsmedborgare. Det 
sociokulturella perspektivet och Vygotskijs tankar om vilken betydelse interaktionen mellan 
människor genom språkanvändning har för inhämtning av kunskap och förståelse för 
omvärlden. Skolans roll i användandet av demokratiska arbetssätt är viktigt för fostrandet av 
demokratiska medborgare och därför används demokratiska arbetssätt som en teoretisk 
utgångspunkt i studien. 

4.1. Pragmatismen 

John Dewey (1859-1952) är ett av namnen som förknippas med pragmatismen, en filosofisk 
tradition. Dewey har haft stort inflytande över utbildning och utveckling (Säljö, 2014, s.287) 
och hans pragmatiska tankar om utbildning har relevans för den här studien.  

Dewey förde resonemang kring hur skolan fungerade, hur undervisningen var organiserad och 
hur dessa två samspelade med det omgivande samhället. De erfarenheter som barnen fick i 
vardagen ansågs viktiga och skulle speglas i de erfarenheter de fick i skolan. Likaså skulle 
erfarenheterna barnen fick i skolan vara till nytta i deras vardag. Han ansåg att barnens 
förståelse fördjupades genom att de olika erfarenhetsvärldarna korrelerade med varandra 
(Dewey, 2004, ss.163-219). Säljö (2014) anser att Dewey tillförde nya vinklar kring hur man 
såg på lärande, utveckling och undervisning genom att påstå att människan skulle ses som en 
samhällsvarelse där individ och kultur samspelar i förhållande till varandra. Deweys 
perspektiv på barnen som en samhällsmedborgare i utveckling blev centralt för skolans 
uppdrag i att skapa människor med färdigheter för demokratins olika krav och möjligheter. 
Dewey förespråkade en skola som speglade den verklighet som barnen skulle vara 
funktionella i och en skola där barn fick erfarenheter av aktivt deltagande och möjlighet till att 
ha inflytande. Han ansåg att dessa aspekter var viktiga för att elever sedan skulle kunna bli 
aktiva demokratiska samhällsmedborgare (Säljö, 2014, ss.291-292). 

För att få en fördjupad förståelse av omvärlden och tillägna sig nya kunskaper ansågs språket 
vara ett essentiellt verktyg. Dewey påpekade hur kommunikationen och utbytet av 
erfarenheter och kunskap människor emellan var viktigt för människans fortsatta utveckling 
och existens i samhället. Genom språk, frågor, diskussioner och analyser kunde nya 
erfarenheter och perspektiv nås som man själv inte upplevt genom att kommunicera med 
andra människor (Säljö, 2014, s.293). Dock poängterade han även hur skolan inte bör fastna i 
att endast genom språk förmedla kunskap som barnen skulle memorera. Barnen skulle istället 
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ges möjlighet att utforska utifrån sina egna intressen och erfarenheter (Säljö, 2014, ss.
293-297).  

4.2. Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet grundade sig i Lev Vygotskijs (1896-1934) tankar och 
arbeten om människans utveckling, lärande och språk (Säljö, 2014, s.297). Enligt Vygotskij 
var språket det viktigaste och mest betydelsefulla medierande redskapet som människor 
använde för att förstå sin omvärld. Tack vare språket, ett flexibelt teckensystem, kunde 
människorna uttrycka sig, skapa förståelse för omgivningen och ta till sig ny kunskap. Han 
ansåg att det var språket, både i tal och skrift, som gjorde att man kunde interagera med andra 
medmänniskor och få förståelse för andras perspektiv, erfarenheter och åsikter än de som de 
själva upplevde (Säljö, 2014, s.301). I skolan tog detta sig i uttryck genom att undervisningen 
skedde under former där människor använt språket för att delge kunskaper och erfarenheter. 
Interaktionen och kommunikationen mellan olika personer blev väsentlig för lärandet och 
utvecklingen av kunskaper. Eleverna skulle i undervisningen sättas i situationer där de deltog i 
kunskap. Vikt lades på att organisera undervisning som främjade interaktionen mellan elev-
elev och lärare-elev (Säljö, 2014. s.307).  

4.3. Demokratiska arbetssätt  

Demokrati är ett brett begrepp och kan innefatta flera olika aspekter. Ordet i sig betyder 
folkstyre (Hadenius, 2006, s.10) och syftar till att folket ska vara med och påverka beslut. 
Skolans roll i att fostra demokratiska medborgare är en komplex uppgift som blir bredare än 
att låta elever vara delaktiga i beslutsprocesser. Lgr 11 uttrycker hur elever genom 
undervisning i demokratiska arbetssätt ges förutsättningar för att verka i ett demokratiskt 
samhälle (Skolverket, 2011, ss.8-9). Problematiken i lärarens uppdrag blir att finna vad dessa 
arbetssätt är genom att identifiera vilka egenskaper som värdesätts och planera undervisning 
där de önskade förmågorna lärs ut genom erfarenheter som sedan är av användning i 
verkligheten. 

Andersson (2012) hänvisar i sin empiriska studie, Deliberativ undervisning -en empirisk 
studie, till Habermans statsvetenskapliga forskning som kom ut 1980. I den kunde man läsa 
om deliberativ demokratiteori som förespråkade att kommunikationen och språket byggde 
upp den gemensamma värld vi människor levde i (Andersson, 2012, s.28). Grundidén för den 
deliberativa demokratiteorin var att de beslut som fattades skulle motiveras och ventileras 
mellan alla deltagande parter. De beslut som man inte var ense om fick man diskutera parterna 
emellan för att enas. Alla beslut som togs var temporära och var menade att efterlevas där 
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enade och icke-enade meningar respekterades (Englund, 2007, s.152). Inom den deliberativa 
demokratitraditionen framhålls skolan som en av de viktigaste institutionerna för att fostra 
medborgare med deliberativa förhållningssätt och attityder. Detta i sig sågs som en 
grundläggande förutsättning för att kunna genomföra deliberativ demokrati. Skolan skulle 
kunna bidra med deliberativa attityder till elever genom att ge dem erfarenheter av 
deliberativa samtal (Hultin, 2007, s.383). När människor interagerar med varandra är det 
viktigt att alla får komma till tals, att man är både en talare och lyssnare samt att man 
respekterar och förstår varandra. Deliberativa samtal är en form av interaktion där människor 
utvecklas genom utbytet med andra människor (Andersson, 2012, ss.30-34). Hultin lägger 
vikt vid aspekten av deliberativa samtal som kräver att deltagarna i samtalet inte endast lär sig 
att uttrycka sina argument utan att de dessutom lär sig lyssna på andras argument (Hultin, 
2007, s.389). 

4.4. Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka hur verktyg som glasspinnar och lappar kan användas för att 
fördela ordet och på vilka sätt det kan ge förutsättningar för demokratiska arbetssätt. 
Pragmatismen och Deweys syn på kopplingen mellan skolerfarenheter och 
vardagserfarenheter samt hur erfarenheterna sedan kan användas för att fungera i det 
omgivande samhället är relevanta för studien. Det pragmatiska perspektivet används för att 
reflektera över vilka erfarenheter elever får med sig när läraren använder en metod för att 
fördela ordet och om erfarenheterna är av nytta för att vara en fungerande demokratisk 
samhällsmedborgare. Det sociokulturella perspektivet används för att reflektera kring vilket 
betydelse delaktighet i klassrummets talutrymmet har för exponering till kunskap genom att 
skapa en miljö där språk fungerar som ett verktyg för att skapa kunskapsgynnande 
interaktioner. Demokratiska arbetssätt används som perspektiv för att analysera vilka 
erfarenheter eleverna får genom att lärarna fördelar ordet och om erfarenheterna tränar 
demokratiska förmågor. 
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur verktyg som glasspinnar och lappar används för att 
fördela ordet på ett sätt som ger förutsättningar för demokratiska arbetssätt i fyra besökta 
klassrum. Studien utgick från följande forskningsfrågor: 
  

• Hur arbetar lärare för att fördela ordet i de besökta klassrummen? 
• På vilka sätt har arbetssätten förutsättningar för att fungera som ett verktyg för 

demokratiska arbetssätt? 
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6. Metod 

Undersökningen baseras på både kvantitativa och kvalitativa metoder i form av observationer 
och intervjuer. Detta kan vara en styrka (Hwang & Nilsson, 2011, s.85). Situationen som 
undervisningen skedde i var relevant för hur mycket och på vilka sätt som fördelade ordet på 
och därför ges här även en överblick över lektionsstrukturen på de observerade tillfällena.  

6.1. Kvantitativ forskning 

Kvantitativ forskning bygger på att man vill undersöka något specifikt för att se om teorin är 
hållbar, ofta i form av observationer (Hwang & Nilsson, 2011, s.85). Datan samlas oftast in 
genom observationer och surveyundersökningar och analyseras sedan genom statistiska 
metoder (Ahrne & Svensson, 2015, s.9).  

6.1.1. Observation som metod 

En observation innebär att man iakttar något, ett specifikt beteende eller skeende. Man tar 
reda på hur ofta det beteendet visar sig eller hur många gånger det specifika skeendet 
upprepar sig. Exakt vad som ska observeras bör vara tydligt och bestämt i förväg. Det bör 
också finnas en plan för hur det ska bokföras så att alla observatörer gör likadant för att 
undvika eventuella skillnader som kan uppstå då två personer observerar samma sak (Hwang 
& Nilsson, 2011, ss.81-82; Bell, 2016, ss.223-229). Bell (2016) poängterar vikten av 
förberedelser, speciellt då observationer sker i ett klassrum. Man kan i förväg prata med 
läraren och avgöra utifrån informationen man får var det passar som observatör att sitta för att 
överväga aspekter som till exempel hur eleverna kan reagera på var man sitter och vad man 
gör eller från vilken vinkel det bäst går att objektivt observera (Bell, 2016, s.228). För att 
kunna dra giltiga slutsatser från de iakttagelser man gjort samt från den insamlade datan bör 
man i sin roll som observatör ha gjort allt för att vara så objektiv som möjligt (Bell, 2016, s.
227). 

6.1.2. Utförande av observationer i denna studie 

För att kunna se hur fördelningen av ordet blev med hjälp av glasspinnar var observation en 
relevant metod för att se hur den användes i praktiken. Under en observation kan man föra 
statistik över hur många pinnar som dras samt hur många möjligheter varje elev får att yttra 
sig. Man kan också se andra metoder som används för att fördela ordet samt vilken metod 
som används mest av respektive observerad lärare. Utan att göra observationer skulle endast 
andras uppfattningar av hur fördelningen blir visa sig vilket leder till att man inte kan dra 
några slutsatser om hur det faktiskt såg ut. Observationerna var relevanta för att undvika att 
undersökningen baserades på antaganden om att glasspinnarna fördelade ordet rättvist och för 
att se andra metoder som lärare använde för att fördela ordet . En styrka med observationer är 
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att den mänskliga faktorn inte blir särskilt påtaglig. Hänsyn togs inte till om eleven som blev 
tilldelad ordet faktiskt svarade eller kvaliteten på deras svar. Det var antalet möjligheter som 
varje elev fick till att delge tankar, åsikter eller svar som räknades och inte vad eleverna 
svarade efter att blivit tilldelad ordet.  

Observationerna gjordes hos fyra lärare på Gotland där varje lärare observerades under 
lektioner á 40-60 min. Klasserna och lärarna har givits olika bokstäver för att inte på något vis 
röja information om vilken skola eller lärare som observerats då detta ansågs irrelevant för 
forskningens resultat. I det första observerade klassrummet gjordes två observationer vilket 
från början var tanken i alla klassrum, men med anledning av tidsbrist från båda parterna 
gjordes beslutet att en lektion var tillräckligt i resterande tre klassrum. I det klassrum där två 
observationer gjordes på samma lärare kunde man jämföra datan från tillfällena för att se om 
lektionerna hade olika utfall. Enligt Bryman (2011) minskar realibiliteten om resultatet 
grundar sig i tillfälliga eller slumpmässiga betingelser vilket kan ske om för få observationer 
har gjorts. Vid fler observationer kan reliabiliteten öka då man har fler iakttagelser att utgå 
ifrån (Bryman, 2011, s.49). 

Innan observationerna påbörjades gjordes en karta över elevernas placering för att kunna göra 
en markering på rätt plats varje gång en elev blev tilldelad ordet. Under observationerna 
noterades hur många gånger läraren drog elevernas glasspinne och därmed hur många gånger 
varje elev fick ordet. En del lärare valde att använda “ring-en-kompis” (se inledning) som var 
en del av glasspinnemetoden och det räknades som att få ordet. Däremot räknades inte de 
gånger en elev fick ordet genom att räcka upp handen eftersom det är en annan strategi att 
fördela ordet på. En markering gjordes då istället i annat-kategorin. Observatörerna satt längst 
bak i klassrummet och förde anteckningar på vilken elev som fick ordet då glasspinnar eller 
”ring-en-kompis” användes. Under observationens gång höll observatörerna låg profil för att 
eleverna skulle hålla fokus på undervisningen. Under observation med lärare R var bara en 
observatör närvarande.  

6.2. Kvalitativ forskning  

Kvalitativ forskning omfattar den forskning som gjorts genom att använda metoder som inte 
bygger på kvantitativ data. Kvalitativ forskning grundas oftast i viljan att undersöka samhället 
och människorna i det. Intervjuer ingår i kvalitativ forskning (Ahrne & Svensson, 2015, ss.
8-9). 

6.2.1 Intervju som metod 

En intervju är ett samtal mellan två eller flera personer där man får höra respondentens åsikter 
eller upplevelser av något (Hwang & Nilsson, 2011, s.82). Några av fördelarna med intervjuer 
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är att den formen att samla information är mer flexibel och mer personlig än en enkät. Man 
kan till exempel ställa följdfrågor för att få mer utvecklade svar. Man får en bredare bild av 
svaret genom den icke verbala kommunikationen om intervjun sker ansikte mot ansikte (Bell, 
2016, ss.189-190). En nackdel med intervju i jämförelse med att göra en enkät är att man får 
in svar från färre personer samt att en intervju tar längre tid. Intervjuaren har flera olika 
alternativ för att mottaga och lagra det som sägs under en intervju och man hinner inte med 
lika många intervjuer på den tid man hinner ett antal enkäter. Man kan välja att spela in 
intervjuerna och sedan transkribera dem, ta anteckningar under intervjun eller bara lyssna och 
sedan anteckna i efterhand. Det finns för- och nackdelar med alla dessa metoder. Vid 
inspelning av intervju krävs det att man har bett om lov och har respondentens godkännande, 
man ska även komma ihåg att det kan påverka ärligheten i de svar man får under intervjun 
eller gör personen mer återhållsam (Bell, 2016, s.197). När man antecknar under intervjun 
kan egna värderingar blandas ihop med svaren från respondenten. Det kan även vara ett 
störningsmoment att anteckna under intervjun. När man antecknar kan flytet i intervjun störas 
då intervjuaren hela tiden behöver komma ihåg vad som sades för att få ner det på papper. Det 
kan också resultera i att respondenten värderar sina svar utifrån vad som antecknas och då 
tänka att svaren inte är tillräckliga för intervjuaren. Väljer man att vänta med att göra 
anteckningar till efter intervjutillfället riskerar man att glömma vad som sagts och därmed inte 
kunna ge en enhetlig bild av samtalet (Blaxter, Hughes & Tight, 2006, ss.173-174).  

För att få ut så mycket som möjligt av en intervju krävs det en del förarbete. Frågorna bör 
vara genomtänkta så att man inte vinklar dem för att få ett önskat svar eller gör värderingar i 
frågeställningarna (Bell, 2016, s.191). Intervjuar man flera personer är det viktigt att 
frågeställningarna är så tydliga som möjligt för att undvika att tolkas olika av olika 
respondenter. För att kunna jämföra svar från intervjuerna är det viktigt att man ställt samma 
frågor (Hwang & Nilsson, 2011, ss.82-83). För att undvika skevheter mellan olika intervjuer 
är det bra att behålla samma intervjuare. Intervjuaren bör vara objektiv och inte själv ta 
ställning i frågor under intervjuerna då man riskerar att påverka respondentens egna svar 
(Bell, 2016, ss.199-200). 

6.2.2. Utförande av intervjuer i denna studie 

Efter de genomförda observationerna gjordes korta intervjuer med de observerade lärarna, 
enskilt, där redan innan bestämda frågor (se bilaga 1) ställdes som hen fick svara på (Hwang 
& Nilsson, 2011, s.82). Denna typ av intervju utfördes för att få höra hur läraren använder 
glasspinnemetoden och hur de upplever att den fungerar i deras klasser. Intervjuerna pågick 
mellan 10-15 min i ett enskilt rum med läraren. Båda närvarade under intervjuerna men den 
ena hade huvudansvar för att ställa frågorna. Under intervju med lärare R deltog endast  
en intervjuare. Syftet med intervjuerna var att höra lärarens uppfattning om fördelning av 
ordet och för att se om de använt andra strategier tidigare samt om de reflekterat över andra 
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utfall beroende på vilken strategi de använt som ordfördelare. Intervjun skulle leda till att man 
fick en klarare bild av hur lärarna uppfattade fördelningen av ordet och ett sätt för läraren att 
berätta om sitt sätt att använda strategin. Lärarna kom att spelas in under intervjuerna efter 
muntligt samtycke för att i efterhand transkriberas. Vid analys av intervjun låg fokus på 
lärarens upplevelse av ordfördelningen samt eventuella skillnader vid användning av 
glasspinnar eller annan ordfördelare. Intervjuerna gav mer underlag för resultatet av 
lektionens analys för hur det såg ut under observationerna till hur det brukar se ut vid 
glasspinnar som ordfördelare. De skulle också vara en hjälp till läraren där hen kunde förklara 
mer ingående vad de tycker om glasspinnar som ordfördelare eller om de föredrar en annan 
strategi. 

6.3. Lektionsinnehåll på de observerade undervisningstillfällena 

I klassrum M genomfördes observationer på två lektioner. Under den första lektionen var det 
19 närvarande elever i årskurs 3. I klassrummet befann sig utöver klassläraren och 
observatörerna även två assistenter. Den lektion som observerades var engelska där eleverna 
till en början arbetade enskilt innan det blev en diskussion i helklass. Under 
diskussionsmomentet använde läraren glasspinnar och lade pinnen åt sidan för att alla skulle 
få ordet en gång. Därefter fick eleverna återigen arbeta enskilt. Utöver glasspinnemetoden 
använde läraren handuppräckning som ett komplement om eleverna hade något mer att säga 
eller om de hade någon fråga. 

Under den andra observationen i klassrum M närvarade utöver observatörerna också 19 elever 
i årskurs 3, klassläraren samt två assistenter. Under lektionens gång plockades elever ut ur 
klassrummet för annan eller enskild undervisning vilket gjorde att det inte var 19 elever i 
klassrummet under hela lektionen. Den lektion som observerades var en NO-lektion där 
eleverna övade sig i att skriva stödord genom att först se på film och sedan diskutera vad som 
skrivits under diverse del. Vid diskussionen drogs glasspinnar för att fördela ordet. Dragen 
glasspinne lades tillbaka i burken under hela momentet vilket gjorde att alla elever hade lika 
stor chans att få ordet varje gång. Utöver glasspinnar användes även handuppräckning som en 
kompletterande ordfördelare. 

Klassrum C var en klass med 18 närvarande elever med blandad ålder och innehöll elever från 
årskurs F-3. I klassrummet fanns utöver klassläraren även två lärare till som cirkulerade och 
hjälpte de elever som behövde extra hjälp. Det fanns även en lärare som under lektionens 
gång plockade ut elever en och en för enskild undervisning. Lektionen som observerades var 
en morgonsamling och därefter en lektion om kroppen. Under lektionens gång delades 
eleverna in i par/grupper med hjälp av lapparna (som används likt glasspinnarna) vid två 
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tillfällen och vid flertalet gånger användes namnlapparna som ordfördelare vid diskussion i 
helklass. Andra arbetsmetoder för att få ett flerstämmigt klassrum som användes var EPA 
(enskild, par, alla) samt handuppräckning.  

Klassrum Z var en klass på 19 närvarande elever och en klasslärare i årskurs 4. Den 
observerade lektionen var en historielektion där eleverna arbetade i grupper. Utöver 
grupparbetet skedde diskussion i helklass samt korta snabba frågor. Glasspinnar användes för 
att fördela ordet vid snabba frågor och gruppindelningar. Andra metoder som användes för att 
få eleverna aktiva var handuppräckning, utvärdering på IPAD samt en frågesport via 
www.quizlet.com/live.  

Klassrum R var en årskurs 2 med 24 närvarande elever. Den observerade lektionen var 
morgonsamling där klassen repeterade tidigare inlärd kunskap genom snabba frågor där 
glasspinnar drogs. Efter morgonsamlingen gick lektionen vidare till att ha genomgång av en 
genomförd matematikdiagnos där pinnarna användes. Vid varje ny uppgift som gicks igenom 
drogs en ny pinne. Handuppräckning användes av eleverna om de hade en fråga eller 
fundering kring undervisningen.  

Tabell 1: Översikt av de fyra observationerna 

Klassrum M1 M2 C Z R

Tidsspann 50 min 50 min 40 min 40 min 60 min

Årskurs 3 3 F-3  4 2

Antal elever 19 19 18 24 19

Moment Engelska NO Morgonsamling 
+ biologi

Historia Morgonsamling 
+ Mattediagnos

Situation Helklass 
diskussion

Gruppindelning 
och 
helklass 
diskussion

Snabba frågor 
och 
gruppindelning

Helklass 
diskussion

Antal 
ordfördelare 
via glasspinnar

46 50 29 45 23

Antal 
ordfördelare 
via andra 
strategier

30 45 17 13 26
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6.4. Konsekvenser, urval och avgränsningar 

Vid observationer och intervjuer behöver hänsyn tas till en del val som ger olika 
konsekvenser. Längden på observationen påverkar utfallet av resultatet i den mån att färre 
glasspinnar/lappar hinner dras på en kortare observationstid eller fler glasspinnar/lappar om 
man observerar lektionen till avslut. Vilken typ av lektion det är som observeras har också 
betydelse i hur många gånger en glasspinne/lapp dras eller hur många gånger man fördelar 
ordet på annat sätt. Om man observerar en lektion med tyst läsning kommer glasspinnen/
lappen automatiskt att dras färre gånger än vad den hade gjort vid t.ex. högläsning och läraren 
väljer vem som ska läsa.  

Vid val av lärare och klass valdes de som arbetade med glasspinnar/lappar och som hade 
möjlighet att delta i undersökningen under den tid som undersökning pågick. Eftersom det var 
svårt att få kontakt med lärare som arbetade med denna strategi valdes alla som på något vis 
hade testat glasspinnar/lappar. Intervjuerna som lärarna deltog i efteråt tog ungefär lika lång 
tid med samtliga lärare, 10-15 min. Lärarna fick lika många frågor, fyra stycken, som de 
besvarade efter deras uppfattning och intervjun fick ta den tid det tog utifrån de svar och 
diskussioner som intervjuerna ledde till (se bilaga 1). 

Studien avgränsades till att studera hur glasspinnar/lappar användes i klassrummet och om 
glasspinnar/lappar har förutsättningar att fungera som verktyg för demokratiska arbetssätt. 
I avsnittet om de teoretiska utgångspunkterna kan man läsa om det sociokulturella 
perspektivet och pragmatismen. Vygotskijs och Deweys tankar om språkets roll för lärande 
tillsammans med andra samt skolans roll för att fostra demokratiska medborgare. Vygoskijs 
tankar om att utbytet mellan människor är viktigt för lärandet används i studien för att 
synliggöra betydelsen av att vara delaktig i situationer där elever får ingå i interaktioner 
mellan elev-elev och lärare-elev. Deweys tankar om skolans roll för att fostra demokratiska 
medborgare används i studien för att ringa in de delar som rör huruvida glasspinnar har 
förutsättningarna att fungera som verktyg för demokratiska arbetssätt. Demokrati som 
teoretisk utgångspunkt avgränsas i studien till de deliberativa aspekterna för att inte bli alltför 
brett. För att kunna resonera kring hur glasspinnarna/lapparna valdes att användas av de 
observerade lärarna spelade undervisningssituationerna roll. Dock avgränsas empirin som rör 
detta till att analyseras utifrån hur användningen av glasspinnarna/lapparna justerades utifrån 
undervisningssituationens behov. 

6.5. Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudsakliga principer att ta hänsyn till vid 
forskning inom fältet för humaniora och samhällskunskap. Dessa fyra är informationskravet, 
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samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa är underkategorier för att 
säkerställa individsskyddskravet på forskning som finns för att skydda individen. 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagare och uppgiftslämnare om 
vilken roll deras deltagande och uppgifter har i projektet. Deltagarna ska få information kring 
alla aspekter av undersökningen som skulle kunna påverka deltagarens villighet att medverka 
samt informeras om att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet betyder att forskaren måste 
ha deltagarens och uppgiftslämnarens samtycke för att använda insamlad empiri. 
Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om deltagare och uppgiftslämnare skall 
antecknas och lagras på ett sätt att enskilda individer ej ska kunna identifieras av 
utomstående. Den fjärde och sista aspekten är nyttjandekravet och det innebär att insamlad 
empiri och uppgifter ej ska användas för andra avsikter än vetenskaplig forskning och inte för 
kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002, ss. 5-16).  

Respektive lärare informerades om studien och deltagandets innebörd genom ett 
informationsbrev och fick sedan skriva under en medgivandeblankett efter att ha fått tid att 
läsa igenom och blivit införstådd i vad deltagandet innebar. Medgivandeblanketten användes 
för att ha skriftligt avtal på samtycke för att använda den insamlade empirin i studien. 
Informationsbrevet och medgivandeblanketten finns som bilaga (se bilaga 3). Vid 
transkriberingen anonymiserades all information som kunde avslöja de deltagande lärarnas 
identitet. Intervjuinspelningarna och bokstavskodningen av lärarna sparades till efter 
ventileringen av det självständiga arbetet och förstördes sedan. Elevernas identiteter och 
prestationer var inte aktuella i studien. Efter att ha fått muntlig tillåtelse av samtliga lärare 
kunde intervjuerna spelas in för att i efterhand transkriberas och användas som empiri för 
studien.  

6.6. Validitet och reliabilitet 

Validiteten av studien byggs på i vilken utsträckning studien mäter det den säger sig mäta. Det 
handlar om den valda metoden för undersökningen var rätt sätt att få fram empiriskt material 
som sedan gick att studera i förhållande till syftet. Genom att observera klassrum där 
glasspinnemetoden används är det möjligt att se hur ordet fördelas. Intervjuerna bidrar till 
undersökningen genom att de ger en inblick i hur lärarna uppfattar metoden och vad den 
bidrar till undervisningen. Det ger även läraren en chans att berätta om hur de upplever 
metoden samt om det observerade lektionstillfället speglar hur det brukar se ut. Om 
observationen hade genomförts i ett klassrum där glasspinnar inte hade varit den främsta 
metoden för att fördela ordet hade utfallet och resultatet blivit annorlunda.  
 
Reliabiliteten av studien grundar sig i hur beroende resultatet är av situationen som 
undersökningen görs i, det vill säga i den miljö och på de individer som observerats samt 
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situationen runt omkring. Eftersom att undersökningen baserades på observerade lektioner 
påverkades empirin som samlades in av de individer, läraren/lärarna och eleverna, som befann 
sig i klassrummet. Resultaten i en liknande undersökning skulle troligtvis förändras då lärarna 
justerar metoden för att den ska fungera i sitt lärande, för den miljön som de arbetar i samt för 
de elever som de undervisar. Reliabiliteten skulle öka om undersökningen inte var beroende 
av de situationer som observationerna gjorts i. Elevernas prestationer under lektionen 
påverkade inte utfallet av undersökningens resultat. Resultatet är alltså beroende av faktorer 
kopplade till situationen. 

!25



7. Resultat 

I den här delen av uppsatsen ges en bild av den insamlade empirin. Resultaten baseras endast 
på de tillfällen som observerats och efterföljande intervjuer. Det är möjligt att lärarna 
använder andra sätt att fördela ordet på vid icke observerade tillfällen och att det som kommer 
fram här då inte ger en helhetlig bild. Utifrån det som framkom vid de observerade 
lektionerna och intervjuerna kan följande sägas.  

7.1. Hur använder lärarna metoderna för att fördela ordet i klassrummen? 

I detta avsnitt redogörs korta sammanfattningar av vilka olika sätt lärarna fördelade ordet på i 
sitt klassrum. För att kunna göra kopplingar till hur fördelningen av ordet blev genom olika 
tillvägagångssätt ges i detta avsnitt sammanhang för hur varje lärare gjorde för att i analysen 
sedan kunna dra slutsater. Utgångspunkten för slutsatserna är till största del observationerna 
men även intervjuerna. 

7.1.1. Klassrum M, Lärare M, Lektion 1 & 2 

Vid observationen kunde man se att glasspinnar användes på olika sätt beroende på lektionen 
och lektionens syfte. Lärare M använde två olika metoder efter att glasspinnen dragits. 
Antingen lade hen tillbaka glasspinnen i burken eller så lades glasspinnen åt sidan. Då 
glasspinnen lades åt sidan fick alla eleverna ordet minst en gång innan alla glasspinnar 
återigen samlades. Utöver att dra glasspinnar för att fördela ordet använde lärare M sig av 
”ring-en-kompis”. Detta användes då eleven, vars glasspinne blivit dragen, inte kunde eller 
ville svara och bad om hjälp ifrån en kompis. Vid en del situationer använder lärare M även 
handuppräckning som metod för att fördela ordet. Lärare M använde också handuppräckning 
som ett sätt att fördela ordet efter att hen dragit glasspinnar. Hen avslutade 
glasspinnemomenten med handuppräckning för att fånga de elever som hade något att 
tillägga.  

Vid efterföljande intervju med lärare M kom det fram att hen lägger glasspinnen åt sidan då 
hen vill att alla elever ska få ordet minst en gång. När lärare M väljer att lägga pinnen tillbaka 
i burken igen är det för att alla ska vara vakna och alerta under lektionens gång. Det kommer 
även fram att lärare M ibland väljer att byta ut namnet på den dragna glasspinnar. Detta kunde 
bero på att eleven fått svara ett flertal gånger redan och inte har något mer att säga kring det 
ämnet, ”Det blir ju löjligt efter ett tag när de bara svarar nej nej nej..”, ”så det brukar kunna 
bli att man drar upp samma pinne flera gånger..” eller då hen vet att eleven vars namn som 
blir draget inte känner sig bekväm med att svara för många gånger eller kring något som hen 
inte är säker på. ”Jag har ju de elever som blir helt ställda när de får pinnen så då måste det 
ju vara en tydlig fråga för att de ska våga svara”. Lärare M berättar i intervjun att hen ibland 

!26



ställer frågan efter hen drar glasspinnen för att kunna anpassa frågan till eleven vars namn står 
på pinnen. Genom att känna sina elever anpassar lärare M metoden efter varje individ vars 
namn står på glasspinnen. En del elever försöker också visa lärare M när hen vill svara och då 
säger hen elevens namn även om det inte är det namnet som står på, ”..när hen då visar att 
hen kan någonting då kan jag säga *** även fast det inte står ***”. Detta visar på att hen 
ibland väljer vem hen vill ge ordet till även om eleverna tror att ordet har slumpats.  

7.1.2. Klassrum R, Lärare R 

Under observationen uppmärksammades det att lärare R använder glasspinnar till större del av 
undervisningen. Hen använder två burkar för att enkelt veta vilka som fått ordet och inte 
genom att lägga de dragna glasspinnarna i den andra burken. Alla elever i klassrummet fick 
ordet en gång innan glasspinnarna åter var samlade i samma burk. Lärare R använde sig av 
”ring-en-kompis” som en hjälp för den elev vars namn blivit draget. Utöver glasspinnar 
använde lärare R handuppräckning som ett sätt för eleverna att ställa frågor om det var något 
de inte förstod eller hade annat övrigt att tillägga.  

Under intervjun förklarade lärare R att hen använde två burkar att flytta glasspinnarna 
emellan för att ha koll på att alla får ordet minst en gång innan hen börjar dra glasspinnarna på 
nytt igen, ”sen hinner man inte, varje lektion hinner ju inte alla..”, ”så därför har jag ju de 
här burkarna”. För lärare R är det viktigt att alla får samma chans att komma till tals och har 
därför valt att använda glasspinnarna på detta sätt, ”alla måste få svara, få taltid”. Lärare R 
använde handuppräckning som ett komplement om eleverna hade frågor till uppgiften eller 
frågor kring annat som inte gällde lektionen. 

7.1.3. Klassrum Z, Lärare Z 

Under observationen i klassrum Z kunde man se att glasspinnarna användes huvudsakligen 
för att dela in klassen i grupper. För att fördela ordet användes handuppräckning som 
huvudmetod. ”Ring-en-kompis” användes inte under lektionens gång. Glasspinnarna 
användes inte genomgående genom hela lektionen. Lärare Z gav intrycket att hen kände sig 
mer bekväm med att fördela ordet genom handuppräckning eller själv välja vem som skulle få 
prata än genom att använda glasspinnarna. Detta visar sig också i antalet dragna glasspinnar i 
jämförelse mot fördelning av ord på annat sätt, 23 vs 26.  

Under intervjun framkom det att ”ring-en-kompis” är en metod som brukar användas i 
klassrummet då eleven inte kan svaret, ”jag brukar låta de ta, ta hjälp av kompis liksom 
mer”. Eleven själv väljer om hen vill ringa en kompis eller passa ifrån frågan helt. Om eleven 
väljer att passa går läraren vidare genom att dra en ny glasspinne, ”De brukar också vända sig 
om och så välja en kompis men det var ingen som gjorde varpå jag väntade kanske lite 
längre…”. Lärare Z använde glasspinnarna främst till att få eleverna aktiva och att de ska 
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känna sig mer delaktiga, ”de ska vara aktiva, att dem ska vara mer delaktiga och även att 
befästa den här känslan att man måste inte kunna allt…”. Lärare Zs huvudsyfte med 
användandet av glasspinnar var att få alla elever delaktiga samt att hjälpa till att dela in 
eleverna i blandade grupper när det behövdes. Lärare Z valde att endast använda 
glasspinnarna då det gynnade dennes undervisning.  

7.1.4. Klassrum C, Lärare C 

Under observationen uppmärksammades det att lärare C använde lappar istället för 
glasspinnar. Lapparna användes på samma sätt som glasspinnarna. Lärare C använder 
lapparna till att ge eleverna ordet men också för att dela in eleverna i grupper. Utöver lapparna 
använde lärare C handuppräckning som ett sätt att fördela ordet på. Lärare C använde sig även 
av livlinor för om eleverna inte kunde svaret på en fråga kunde hen välja att använda livlina. 
Livlinor som kunde användas var ”ring-en-kompis” eller ”fråga publiken”. När en livlina 
användes fick eleven vars namn blivit draget hjälp av en klasskamrat. Eleven kunde välja att 
fråga fler kompisar än en. Om det kom olika svar ifrån kamraterna blev det omröstning i 
klassrummet, ”fråga publiken”. Lärare C ger eleverna alternativet att använda en livlina för att 
hjälpa dem på vägen.  

I intervjun berättade lärare C att hen använder glasspinnarna till att fördela ut ordet i 
klassrummet, ”…att alla elever är delaktiga, att alla ska vara med på lektionen och hänga 
med”. Handuppräckning användes också till stor del. Det förklarade lärare C med att om en 
elev räckte upp handen så hade hen något att säga och om hen väljer att inte låta eleven vars 
hand är uppe prata så kan det leda till att man missar en viktig och relevant diskussion. Hen 
anser att elever som har handen uppe ska uppmuntras till att prata, ”…ser jag att någon sitter 
såhär (VINKAR) och har något jätteviktigt att berätta och då måste den ju får göra det..”. 
Detta kan leda till att fler elever väljer att räcka upp handen om de anser att de har något att 
säga angående det lektionen handlar om. Lärare C säger också i intervjun att eleverna inte 
slutar lyssna på varandra för att glasspinnen läggs åt sidan. Istället blir eleven vars namn 
redan blivit dragen nyfiken på att höra vad de andra i klassen har att säga. Lärare C upplever 
att eleverna är villiga till att lyssna på varandra även om de själva redan har fått sin namnlapp 
dragen, ”när man använder den här metoden så blir *** lite mer såhär men nu har jag fått 
säga, nu vill jag höra vad de andra har att säga”.  

7.2. Hur ser fördelningen av ordet ut på de observerade lektionerna? 

I det här avsnittet presenteras observationsdatan för varje lärare och lektion. Den insamlade 
datan består av följande: Antal elever i klassen, antal gånger ordet fördelats via glasspinnar/
lappar eller att en elev använt ring-en-kompis, antal gånger ordet fördelades på ett annat sätt, 
till exempel genom handuppräckning eller att läraren fördelade ordet. När en elev fick ordet 
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på ett annat sätt än glasspinnar gjordes ingen markering på eleven utan endast i annat-
kategorin. 

7.2.1. Lärare M, Lektion 1 & 2 

Det var 19 elever i klassen under båda lektionerna. Under den första lektionen drogs det 
glasspinnar 46 gånger. I annat-kategorin delades ordet ut 30 gånger. Om hänsyn endast tas till 
de gånger eleverna fick talutrymme via glasspinnar eller ”ring-en-kompis” såg fördelningen 
ut enligt följande: 

Diagram 1: Klassrum M lektion 1. X-axel antal ordfördelningar. Y-axel antal elever.  

Medelvärdet för hur många gånger varje elev har fått ordet via glasspinnar eller “ring-en-
kompis” var 2,4 ggr/elev. Varje elev fick ordet via glasspinnar minst en gång. 15 av 19 elever 
fick ordet två eller fler gånger.  

Under den andra lektionen drogs glasspinnar 50 gånger. I annat-kategorin delades ordet ut 45 
gånger. Om hänsyn endast tas till de gånger eleverna fick talutrymme via glasspinnar eller 
”ring-en-kompis” såg fördelningen ut enligt följande. 

Diagram 2: Klassrum M lektion 2. X-axel antal ordfördelningar. Y-axel antal elever.  
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Medelvärdet för hur många gånger varje elev fick ordet via glasspinnar eller “ring-en-
kompis” var 2,6 ggr/elev. 18 av 19 elever fick ordet via glasspinnarna minst en gång. 15 av 19 
elever fick ordet två eller fler gånger. (En av de 19 elever fick inte ordet någon gång under 
lektionens gång. Eleven som inte fick ordet någon gång befann sig inte i klassrummet under 
momentet då hens glasspinne blev dragen.) 

7.2.2. Lärare R 

Det var 24 elever i klassen. Under lektionen drogs totalt glasspinnar 54 gånger. I annat-
kategorin delades ordet ut 13 gånger. Om hänsyn endast tas till de gånger eleverna fick 
talutrymme via glasspinnar eller ”ring-en-kompis” såg fördelningen ut enligt följande. 

Diagram 3: Klassrum R. X-axel antal ordfördelningar. Y-axel antal elever.  

Medelvärdet för hur många gånger varje elev fick ordet via glasspinnar eller “ring-en-
kompis” var 1,9 ggr/elev. Varje elev fick ordet minst en gång. 19 av 24 elever fick ordet två 
eller fler gånger.  

7.2.3. Lärare Z 

Det var 19 elever i klassen. Under lektionen drogs glasspinnar 23 gånger. I annat-kategorin 
delades ordet ut 26 gånger. Om hänsyn endast tas till de gånger eleverna fick talutrymme via 
glasspinnar eller ”ring-en-kompis” såg fördelningen ut enligt följande. 

Diagram 4: Klassrum Z. X-axel antal ordfördelningar. Y-axel antal elever. 
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Medelvärdet för hur många gånger varje elev fick ordet via glasspinnar eller “ring-en-
kompis” var 1,2 ggr/elev. Varje elev fick ordet minst en gång. 4 av 19 elever fick ordet 2 eller 
fler gånger.  

7.2.4. Lärare C 

Det var 18 elever i klassen. Under lektionen drogs lappar 29 gånger. I annat-kategorin delades 
ordet ut 17 gånger. Om hänsyn endast tas till de gånger eleverna fick talutrymme via lappar 
eller ”ring-en-kompis” såg fördelningen ut enligt följande. 

Diagram 5: Klassrum C. X-axel antal ordfördelningar. Y-axel antal elever. 

Medelvärdet för hur många gånger varje elev fick ordet via lappar eller “ring-en-kompis” var 
1,6 ggr/elev. Varje elev fick ordet minst en gång. 10 av 18 elever fick ordet 2 eller fler gånger.  

7.3. Likheter och skillnader en jämförelse 

Vid observationerna kunde man se två olika sätt att använda glasspinnar/lappar på. En del av 
lärarna valde att lägga glasspinnarna/lapparna åt sidan för att fortsätta dra ur burken och 
någon annan valde att lägga glasspinnarna/lapparna tillbaka i burken. Då läraren valde att 
lägga pinnen/lappen åt sidan fick alla elever chansen att få sitt namn draget minst en gång 
innan glasspinnarna åter lades tillbaka i burken. När läraren valde att lägga glasspinnen/
lappen tillbaka i burken hade alla samma chans att bli draget under hela lektionens gång. En 
fördel med att lägga tillbaka glasspinnarna/lapparna i burken var att eleverna inte kunde 
släppa fokus under lektionens gång då deras namn kunde bli draget hela tiden. En annan 
fördel är att eleverna, oavsett hur många gånger deras namn blivit draget, har chans att få 
ordet igen. Däremot kunde det vara en fördel att lägga glasspinnarna/lapparna åt sidan för att 
vara säker på att alla elever fick ordet minst en gång.  

I intervjuerna med lärarna framkom det att lärarna anpassar användandet av glasspinnarna/
lapparna till det undervisningssyfte lektionen har. En del lärare valde att göra likadant varje 
gång, t ex lärare R som alltid lade en dragen glasspinne i en annan burk för att alla, oavsett 
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lektion, skulle få ordet lika många gånger. Genom att lägga den dragna glasspinnen i den 
andra burken kunde hen vara säker på att alla fått ordet minst en gång innan hen tog den nu 
fyllda burken för att börja om med alla namn. Lärare Z, C och R valde att lägga den dragna 
glasspinnen/lappen åt sidan när eleverna fått svara. Lärare M som under lektionens gång 
använde glasspinnarna på olika sätt förklarar i intervjun att det beror på vad hen vill få ut av 
lektionen. Under ett av momenten ville hen höra alla eleverna prata minst en gång och valde 
då att lägga glasspinnen åt sidan. I resterande uppgifter under lektionens gång valde hen att 
lägga glasspinnen tillbaka i burken igen för att låta alla eleverna ha samma chans under hela 
genomgången. Handuppräckning var ett komplement som användes av alla lärare. Om 
eleverna kände att de hade någon fråga eller annat viktigt att inflika fast deras glasspinne/lapp 
inte blev dragen tog lärarna hänsyn till det. Lärare C förklarade i intervjun att hen inte vill 
missa viktiga kommentarer av elever som sitter med handen uppe och kanske inte får sitt 
namn draget just under den omgången. Om eleven självmant räcker upp handen är det för att 
hen har något att inflika och genom att ge eleven ordet även utan namnlapparna visar man 
respekt till eleverna. Lärare C upplevde att eleverna lyssnade på varandra under lektionens 
gång och visade respekt till varandra när någon annan än hen själv hade ordet. Lärare M 
använde handuppräckning i slutet av varje moment eller fråga och motiverar det i intervjun 
med att de elever som inte fått säga något får chansen att göra det innan nästa moment/fråga 
drar igång. Lärare M justerade glasspinnarna efter vem hen ansåg skulle svara utifrån vilken 
fråga som ställdes. Genom att ibland byta ut namnen för att låta elever som indikerar på att de 
vill svara få svara. Hen anpassar på så sätt fördelningen av ordet för att stärka eleverna som 
sällan självmant räcker upp handen genom att låta de få ordet även om deras glasspinne inte 
blev dragen. Lärare M bytte även ut dragna pinnen om samma elev blev dragen flera gånger i 
rad och ännu skulle svara på samma fråga eller ämne. Lärare C valde också att byta ut den 
dragna lappen om hen ansåg att fördelningen inte blev jämnt fördelad för att de elever som 
inte självmant tog plats skulle få chansen att göra det.  

Det gick även att se skillnader i resonemangen kring hur lärare M och lärare C ser på att lägga 
tillbaka pinnen/lappen. De påpekade hur detta påverkar elevernas engagemang i lektionen. 
Lärare M valde att lägga tillbaka pinnen direkt för att alla elever hela tiden skulle vara med 
och vakna då de hade samma chans att få ordet hela tiden. Lärare C lade undan lappen efter 
att den blivit dragen men upplevde att eleverna var med och lyssnade på varandra ändå då de 
intresserade sig för klasskompisarnas svar på saker och ting. 

7.3.1. Livlinor 

Under observationerna använde sig lärarna av olika livlinor som eleverna kunde ta hjälp av. 
Alla lärarna använde sig av “ring-en-kompis” (se inledning) även om de gjorde det på olika 
sätt. Lärare M använde detta under lektionens gång då eleverna fått ordet via 
handuppräckning eller då hen fördelade ut ordet. Om eleven då inte kunde svaret eller inte 
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ville besvara frågan gav läraren möjligheten ”att ringa” en klasskompis. Klasskompisen gav 
då sitt svar och eleven ifråga valde antingen att ta det svaret eller ”ringa” en ny kompis. 
Därmed kunde fler elever bli delaktiga då den första eleven kunde välja att ringa kompisar 
tills hen var nöjd med det svar som den ”uppringde” kompisen gav. Hos lärare Z så var det 
eleverna själva som fick säga till om de ville ”ringa” en kompis. Det var inte läraren som 
initierade den möjligheten. Under lektionen som observerades användes inte den metoden 
någon gång. Frågan som skulle besvaras delades då istället ut till en annan elev genom att 
lärare Z drog en ny glasspinne. Hos lärare R var det läraren som föreslog att den elev som 
hade ordet skulle ”ringa en kompis”. Eleven valde en kompis som hade handen uppsträckt 
och efteråt fick den elev som fått sin glasspinne dragen återberätta ”ring-en-kompis”-svaret. 
Även hos lärare C var det hen som frågade om eleven ville ”ringa en kompis” men här 
kallades det för att använda sig av en livlina där även “fråga-publiken” kunde användas. 
Lärare C gjorde likt lärare M och R, och bad eleverna tänka igenom svaret som de fått då de 
”ringt en kompis” för att sedan återge svaret tillbaka till läraren. Den andra livlinan som 
uppmärksammades var ”fråga publiken”. Lärare C använde den då eleven vars namn blivit 
draget av namnlappen inte kunde svaret och hade fått hjälp av två kompisar. Svaren ifrån 
dessa två kompisar var olika och eleven var osäker på vilket av svaren hen skulle välja. 
Eleven kunde då be ”publiken”, dvs. övriga klasskamrater, om hjälp för att se vad de andra 
trodde på innan hen bestämde sig för ett av svaren. Genom att involvera fler elever i ett beslut 
så får man med sig hela klassen och inte endast den elev vars namnlapp blev dragen. Här 
tränas eleverna in i en deliberativ demokrati genom att lyssna på varandra, prata inför 
varandra och analysera och reflektera över varandras svar.  

7.3.2. Kompletterande metoder 

Under observationerna som gjordes syntes det att alla lärarna använde sig av andra strategier 
där eleverna blev delaktiga utöver glasspinnarna/lapparna. Det kunde till exempel vara 
handuppräckning, diskutera i par eller att läraren delade ut ordet till någon. När en elev fick 
prata utöver fördelningen med glasspinnar/lappar drogs ett streck i annat-kategorin för att 
göra en jämförelse med om det var fler eller färre i jämförelse med glasspinnar/lappar som 
dragits. Hos lärare M var det snarlikt med talutrymme med andra metoder som med 
glasspinnar, 50 dragna glasspinnar och 45 andra. Hos lärare R var det få som fick prata utöver 
glasspinnarna 45 mot 13. Detta kan bero på att eleverna endast använde handuppräckning om 
de hade någon fråga kring kommande lektion eller dag. Lärare Z hade fler som fick ordet via 
andra metoder än glasspinnar, 23 mot 26. Detta kan kopplas till att under flera 
undervisningsmoment under lektionen användes handuppräckning som huvudmetod. Lärare C 
delade ut fler med lappar men även en del med andra metoder, 29 lappar mot 17 andra sätt. 

Lärarna tydliggjorde i intervjuerna varför de valde att utöver glasspinnarna/lapparna använda 
andra metoder för att fördela ut ordet. Lärare M avslutade nästan varje frågemoment med att 
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låta de elever som ansåg sig ha något att tillägga räcka upp handen. Detta motiverades med att 
läraren ansåg det viktigt att eleverna fick delge sina tankar även om de inte blivit dragna samt 
att om det inte skulle tillåtas ansåg läraren riskera att missa mycket av elevernas kunskaper. 
Lärare Z gavs inte chansen att i intervjun uttrycka varför andra metoder användes men 
observationerna visade att till exempel handuppräckning, EPA och digitala verktyg användes 
för att låta eleverna komma till tals och visa sina kunskaper. Lärare C berättade i intervjun att 
eleverna tilläts räcka upp handen för att få delge sina tankar. Lärare C ansåg att det var en 
förlust att inte låta eleverna komma till tals när de ansåg sig ha något att bidra med då även 
resten av klassen gynnades av att höra klasskompisarnas tankar. Lärare C delgav också hur 
hen valde bort att använda lapparna i sådana situationer då till exempel känslor eller känsliga 
ämnen diskuterades. Detta motiverades med att i dessa situationer var det viktigt att eleverna 
själva ville delge tankar och därmed lät läraren dem välja att delta på eget initiativ. Lärare R 
hade få noteringar på att talutrymmet getts via andra metoder i förhållande till antalet dragna 
glasspinnar. Utifrån observationen och intervjun framkom det inte om detta var så det 
vanligtvis såg ut eller om det gällde endast det observerade lektionstillfället. 

7.4. Lärares verktyg för att fördela ordet i ett demokratiskt arbetssätt 

Vid observationerna som genomförts kan man se att lärarna använder glasspinnar/lappar på 
olika sätt beroende på lektionens syfte och individernas behov och nivå. Hos en del lärare 
används glasspinnar/lappar som ett verktyg för att få eleverna att våga uttrycka tankar och 
åsikter inför andra. På så vis tränas eleverna in i att våga uttrycka sig och att lyssna på vad 
andra har att säga. Genom att höra andra elever får eleverna chans att öva på att reflektera och 
analysera svar. Detta visar sig som tydligast när eleverna tar hjälp av kompisar och måste 
analysera svaret för att se om de vill fråga en ny kompis eller om de vill ta det svaret. Hos 
lärare C kunde man ta hjälp av ”fråga publiken” också och då involverade man fler elever än 
den som fått sitt namn draget samt den elev som fick hjälpa till. En av de andra lärararna 
använder inte glasspinnar/lappar som ett verktyg för demokratiska arbetssätt utan för att dela 
in gruppen i blandade grupper utan att själv påverka vem som hamnar med vem. Vid 
fördelning av ordet använder läraren istället handuppräckning som huvudmetod. Det visade 
sig också under observationen att läraren inte erbjöd eleven att ringa en kompis utan eleven 
skulle själv visa initiativ till att vilja ta hjälp. Om eleven inte bad om hjälp så skickades frågan 
vidare till någon annan. I intervjun framkom det att eleverna brukar använda ”ring-en-
kompis” men att det under detta lektionstillfälle inte kom till användning. 

I intervjuerna framkom det att huvudsyftet för användandet av glasspinnar/lappar var, hos de 
flesta lärarna, att alla elever skulle få chans att komma till tals och att eleverna inte bara kunde 
sitta på lektionerna utan att göra någonting. Lärarna ville uppmuntra eleverna till att våga 
uttrycka och argumentera för tankar och åsikter med varandra. Eleverna hade dock chans att 
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passa vid de tillfällen som de kände sig obekväma men hade fortfarande samma möjlighet att 
få ordet igen som tidigare om glasspinnen/lappen lades tillbaka i samma burk igen. Lärare C 
berättade i intervjun att hen upplevde att eleverna var nyfikna på varandras svar och att de, 
även om deras namn blivit draget, höll sig fokuserade på lektionen och lyssnade till varandra 
för att vilja lära sig mera. Detta visar på att namnlappar var ett verktyg för deliberativ 
demokrati för lärare C, eftersom fler elever blev involverade och eleverna hade lust att lära. 
Hos lärare Z fungerade inte glasspinnarna som ett verktyg för deliberativ demokrati då 
huvudmetoden för att fördela ut ordet var handuppräckning eller att läraren själv valde vem 
som skulle få ordet. 

7.5. Sammanfattning av resultat 

Lärarna använde sig framförallt av två olika sätt när de använde glasspinnar/lappar. 
Glasspinnen/lappen lades antingen tillbaka i burken eller åt sidan efter att den blivit dragen. 
Lärarna uttryckte att vilket sätt de valde berodde på lektionens undervisningssyfte och till de 
elever som befann sig i klassrummet. Det fanns kopplingar mellan lärarnas huvudsyfte till att 
använda glasspinnar/lappar i sitt klassrum och vilket av de två ovannämnda sätt de använder 
sig av. Några av lärarna berättade hur de ibland kunde säga ett annat namn än det namn som 
stod på pinnen/lappen. Lärarna kunde motivera detta med att det ibland behövde göras för att 
ta hänsyn till elevers individuella behov eller gruppens behov i helhet. Alla lärarna använde 
på något sätt ”ring-en-kompis”. Eleverna hade då möjlighet att få hjälp av någon eller några 
av sina klasskompisar. I klassrum C användes även ”fråga publiken” som en livlina. 
Observationerna visade även att lärarna i olika utsträckningar kompletterade metoden med 
andra sätt att fördela ordet på för att få den effekt de ville att undervisningen skulle få. 
Samtliga lärare gav motiveringar till varför de ansåg att användning av andra metoder ibland 
var ett nödvändigt komplement. 

Observationerna visade också på att glasspinnar/lappar kunde vara ett verktyg för deliberativ 
demokrati i klassrummen men att det inte fungerade som det i alla fyra observerade 
klassrummen. Lärarna arbetade utifrån lektionens syfte och elevernas individuella behov. Hos 
lärare R användes glasspinnar inte som huvudmetod för att fördela ut ordet och inte heller 
som ett verktyg för deliberativ demokrati. Hos lärare C däremot användes namnlappar till att 
fördela ut ordet som huvudmetod och lärare C upplevde att eleverna vågade prata och var 
öppna och nyfikna för att lyssna på varandra, vilket är en del av deliberativ demokrati. Hos 
lärare M användes glasspinnar för att få eleverna att våga prata inför varandra och de vandes 
in i ett deliberativ demokratiskt arbetssätt, handuppräckning var också en metod som 
användes till stor del för att fördela ut ordet. Hos lärare R användes glasspinnar 
huvudsakligen för att fördela ut ordet och få eleverna att våga prata inför varandra. 
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Handuppräckning användes inte för att fördela ut ordet vid diskussioner eller frågor utan mer 
ett sätt för eleverna att ställa övriga frågor. 
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8. Analys 

Resultaten av studien analyseras i följande avsnitt i förhållande till studiens teoretiska 
utgångspunkter och forskningsfrågor. 

I förhållande till deliberativ demokrati och de förmågor som krävs visar resultatet att eleverna 
får möjligheter till att uttrycka åsikter och tankar inför andra. Eleverna får även möjlighet till 
att lyssna på vad klasskompisarna har att säga. Det går inte att utifrån observationerna säga i 
vilken grad eleverna har lyssnat till varandra men en av lärarna upplever att eleverna 
intresserar sig för klasskompisarnas svar på saker och ting. När eleverna lyssnar på 
klasskompisarna får de erfarenheter av att sätta sig in i andras synsätt och perspektiv. När de 
”ringer-en-kompis” måste eleven ta ställning till kompisens svar för att kunna välja att 
repetera det tillbaka till läraren eller inte. Dessa erfarenheter är viktiga för att vara en 
fungerande medmänniska i en demokrati. Det går att dra slutsatsen att det finns möjlighet för 
att använda glasspinnar/lappar som ett hjälpmedel för att elever ska få erfarenheter av 
förmågor som värdesätts genom att de blir indragna i klassrummets talutrymme. Dock beror 
det helt på hur dessa möjligheter för att träna på att uttrycka åsikter och lyssna till andra 
förvaltas av eleverna och vägleds av läraren. Samuelsson (2013) påvisar till exempel hur det 
behövs tydliga ramar för att användningen av deliberativa demokrati-praktiker ska ge önskat 
utfall. Eleverna i ett klassrum där det är en medveten fördelning av ordet får kanske 
erfarenheter av att lyssna till andras perspektiv men måste också få lära sig hur man förhåller 
sig till andras åsikter för att förstå att det är en förmåga som är användbar. Om eleverna 
känner sig involverade socialt är de mer benägna att engagera sig även när det gäller 
inflytande och politisk delaktighet vilket Elvstrand (2009) poängterar.  

Inom ramen för det sociokulturella perspektivet anser man att utbytet av kunskap som sker 
mellan människor var viktigt för lärandet och utvecklingen. En viktig del av perspektivet var 
även språket och att det är grundläggande för att kunna inhämta ny kunskap. Perspektivet kan 
kopplas till metoder för fördelning av ordet i studien då den visar att elever blir delaktiga i 
talutrymmet och får möjlighet att lära sig från att alla andra också är delaktiga. Utifrån de 
observationer och intervjuer som gjorts visar det att medveten fördelning av talutrymmet ger 
elever och lärare möjlighet att utbyta kunskap, tankar och idéer med varandra. Även om 
eleverna sätts i en situation där möjlighet finns att lära ifrån och tillsammans med andra 
människor finns det många andra faktorer som påverkar. Den språkliga kunskapen är en sådan 
faktor och likaså förmågan att använda språket för att kommunicera och göra sig förstådd till 
exempel i ett diskussionsmoment i helklass. Det går inte att uttrycka sig om i vilken grad 
eleverna tagit emot det som diskuteras i klassrummet då varken observationerna eller 
intervjuerna har tagit hänsyn till eleverna. Enligt Thomas (2007) princip är det möjligt att 
elever är delaktiga men inte deltagande. En elev som sitter i klassrummet och passar när 
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namnet blir draget är delaktig men inte deltagande. En elev som är i klassrummet och antigen 
svarar på en fråga eller ”ringer en kompis” är även deltagande i aktiviteten i större 
utsträckning.  

De observerade lärarna visade att alla elevers tankar är viktiga när de ser till att alla får 
möjlighet att ta plats i klassrummet. Eleverna får erfarenheter av att deras tankar spelar roll 
och att de genom att använda sin röst kan vara med och påverka. Erfarenheter som dessa är 
viktiga för att se mening i att använda sig av de möjligheter som finns att påverka i samhället. 
De observerade lärarna vill använda metoder för att fördela ordet i klassrummet för att 
uppmuntra eleverna till att våga prata inför klassen och våga uttrycka åsikter öppet. Genom 
att ta hjälp av livlinor som ”ring en kompis” eller ”fråga publiken” får eleverna chans till att 
få hjälp med att svara på frågor som läraren ställer. Detta kan stärka elevernas självkänsla 
vilket gör att de vid ett senare tillfälle vågar chansa även om svaret kan bli fel. För att 
eleverna ska våga chansa behövs ett gott klassrumsklimat där eleverna känner sig trygga. 
Black & Jones (2006) poängterar detta som en viktig faktor för att inte eleverna ska känna sig 
utsatta eller rädda att svara fel. Klassrumsklimatet blir därför viktigt för att eleverna ska få en 
positiv upplevelse för en styrning av talutrymmet i klassrummet.  

Wiliams (2016) anser utifrån sin forskning att strategin kan användas för att jämna ut 
fördelningen av ordet för att alla elever ska vara delaktiga och lära sig mer genom deltagande 
i klassrumsdiskussioner. Genom att styra fördelningen av ordet i klassen kan läraren med 
större säkerhet veta att alla eleverna blir delaktiga i undervisningen i form av att de får 
möjligheten till att ta plats. Som lärare är det viktigt att se varje elevs individuella behov och 
att deras lärande främjas av att uttrycka sin åsikt framför klassen och att metoden anpassas 
efter klassen och individerna.  

I intervjuerna framkom det att de fyra lärarna använde sig av glasspinnar/lappar av lite olika 
anledningar. Syftet med varför de använde dem i sin undervisning och vad de ville 
åstadkomma med att använda dem skiljde sig åt. Lärare M har som huvudsyfte att eleverna 
hela tiden måste vara fokuserade för att de vet att det kan bli deras tur att svara. Lärare R 
tillfrågades aldrig om ett specifikt huvudsyfte men utifrån intervjun görs tolkningen syftet är 
att låta alla få taltid. Lärare Z uttryckte att huvudsyftet var att alla elever skulle vara aktiva 
och skapa ett klassrumsklimat där det var tillräckligt att inte kunna allt och att man duger 
ändå. Lärare C hade som huvudsyfte att alla elever skulle vara delaktiga och att hänga med på 
lektionen. Av detta går det att dra slutsatsen att alla inte använder dem i syfte att fördela ordet 
jämnt eller att det ska användas som ett verktyg för demokratisk arbetssätt. Men att alla fyra 
lärare på något sätt uttrycker att ALLA ska vara delaktiga, aktiva, fokuserade och få ta plats i 
klassrummets talutrymme. I forskningsöversikten är det mycket som visar på att metoder för 
att fördela talutrymmet vanligtvis används i kontexten av formativ bedömning vilket går ut på 
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att synliggöra elevers kunskap för att veta vad nästa steg i utvecklingskurvan bör vara. 
Skolverket (2018-02-01) betonar att läraren genom att slumpmässigt välja ut elever som 
svarar på frågor underlättade för att se hur eleverna låg till. För att göra detta krävs tekniker 
där alla elever lyfts fram för att undvika risken att blyga elever inte tar plats och riskerar då att 
uppfattas som mindre intelligenta om deras kunskap inte synliggörs. Detta är en risk med 
elever som inte tar plats eller är tystlåtna i klassrummets talutrymme enligt Coplan, Hughes, 
Bosacki & Rose-Krasnor (2011). Lärarna i den här studien uttrycker inte formativ bedömning 
som ett bakomliggande syfte. 

Alla elever som befann sig i klassrummet har fått talutrymme minst en gång. Fördelningen är 
därmed spritt över hela klassen. Flera av lärarna uttryckte i intervjuerna att alla elever inte 
kom till tals innan de började använda metoden glasspinnar/lappar, då de upplevde att det 
oftast var samma elever som inte tog eget initiativ till att delta i talutrymmet. När glasspinnar/
lappar blev en del av undervisningen blev fler elever delaktiga i talutrymmet. I intervjun 
berättade lärare Z att en följd av att fler elever nu tar plats i talutrymmet blev att de elever 
som tidigare tagit mycket plats får stå tillbaka lite och låta andra elever höras. Det var jobbigt 
för vissa elever att få stå tillbaka men de har lärt sig att se en fördel med att andra också får 
höras. Detta är samma reflektion som Leahy, Lyon, Thompson & Wiliam (2005) gjort. Lärare 
Z påpekar att det då är viktigt att hitta nya lösningar som sporrar dessa elever på andra sätt.  

Varje lärare som använder metoder för att fördela talutrymmet i sitt klassrum gör det på sitt 
eget sätt. Strategin anpassas hela tiden efter klassen och de individer som den består av. Varje 
lektion är olika och användningen av metoden förändras även därefter. Varje moment under 
en lektion har ett specifikt syfte och beroende på hur lärarna vill att eleverna ska vara 
delaktiga och vad de ska ta med sig från undervisningen leder läraren arbetet på lite olika sätt 
för att fylla önskad funktion. Lärarna gör didaktiska val för att metoden ska fungera för sin 
klass och de behov som finns i den. Genom att läraren känner sin klass kan hen anpassa 
metoden efter den. Lärare M gör detta genom att välja om syftet är att alla ska få säga något 
eller om syftet är för att eleverna inte ska släppa fokus. När lärare Z använder metoder för att 
fördela ordet är det för att skapa ett klassrumsklimat där det är tillräckligt att försöka även om 
man inte har rätt svar. Lärare C anpassar strategin genom att till exempel lägga till en annan 
slags livlina för att skapa engagemang i gruppen och involvera fler elever i svaret på en fråga. 
En annan anpassning som lärare C gör är att även uppmuntra dem som räcker upp händerna 
genom att låta dem svara då det betyder att de har något de vill tillägga till diskussionen eller 
frågan. 
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9. Diskussion 

Lärarna uttryckte att det var en förbättring av fördelningen av ordet jämfört med innan 
användandet av glasspinnar/lappar. Eleverna får erfarenheter av att uttrycka och lyssna till 
andras tankar och åsikter. Dock är det svårt att säga med säkerhet att glasspinnar/lappar har 
förutsättningar att fungera som verktyg för ett demokratiskt arbetssätt. För att kunna göra det 
krävs det att de demokratiska arbetssätten och förmågorna i så fall bör vara syftet med 
arbetssättet och att undervisningens innehåll också är utformat för att skapa lärandesituationer 
där målet är att eleverna ska gå därifrån med erfarenheter av demokratiska arbetssätt. De 
lektioner som observerades hade en del karaktär av detta men skulle behöva byggas vidare på. 
Det går heller inte att säga att eleverna inte fick några erfarenheter alls som är till nytta i ett 
demokratiskt samhälle. För att uppfylla läroplanens krav på att bedriva en skola som grundas i 
demokratiska värderingar och uppfostra demokratiska medborgare behöver lärare verktyg och 
arbetssätt som tillför eleverna erfarenheter av demokrati på olika sätt. Resultatet visar hur 
många olika strategier används för att fördela ordet i klassen. I klassrum M, på båda 
lektionerna, delades ordet ut på andra sätt (t.ex. handuppräckning) nästan lika många gånger 
som ordet delades ut genom glasspinnar. Det ser ungefär lika ut i klassrum C. I klassrum Z 
delades ordet ut fler gånger med handuppräckning eller annat jämfört med hur många gånger 
ordet gavs ut via glasspinnar. I klassrum R däremot så har annat kategorin bara 13 jämfört 
med att ordet delades ut via glasspinnar 45 gånger. Att lärarna kompletterar med andra sätt 
beror på att de i någon utsträckning anser att en ren användning av endast glasspinnar/lappar 
inte är tillräckligt för att de ska få så mycket ut av undervisningen som möjligt. Det 
motiverades också med att en del elever inte fick sitt namn draget när hen hade något att säga. 
Eleverna fick erfarenheter av att uttrycka sina egna åsikter och tankar men även lyssna, 
värdera och ta ställning till klasskompisars svar. Diskussionen blir att erfarenheterna som 
eleverna får kanske även erhålls i många olika sammanhang än i de observerade lektionerna.  

Observationerna visade även att varje individuell lektion har betydelse för val av metod. 
Lektionerna som observerades hade väldigt olika karaktär. Det var en blandning från 
morgonsamling till historia och genomgång av matematikdiagnos. Lektionerna som 
observerades varierade även i längd samtidigt som antal moment som en fördelning av ordet 
användes under lektionstiden också varierade. 

Då alla elever som befann sig i klassrummet fick möjlighet att komma till tals genom 
glasspinnar/lappar går det att säga att strategin fungerar för att få alla elever delaktiga i 
undervisningen. De observerade lärarna upplevde att metoden fungerade för att motverka ett 
klassrum där endast några elever tar upp större delen av talutrymmet. Följden av det blev 
dock att de elever som fick stå tillbaka inte fick lika mycket plats som de tidigare fått. Dessa 
elever kan behöva andra sätt att få visa vad de kan för att inte bli omotiverade. Lärarna 
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reflekterade över hur de elever som tidigare stått tillbaka nu med hjälp av glasspinnar/lappar 
har blivit delaktiga i talutrymmet. Att använda glasspinnar/lappar i klassrummet har därmed 
didaktiskt relevans då alla elever involveras till att vara delaktiga och lära sig från 
undervisningen och varandra. 

Det är även viktigt att poängtera hur resultatet tydligt påvisar att vilken strategi man än väljer 
att använda behöver den alltid anpassas till klassen och individerna som den består av. 
Strategien behöver ofta kompletteras med en annan strategi. Varje klass och elev har olika 
behov och alla lärare finner sitt sätt att undervisa på. Väljer man att använda en strategi i sitt 
klassrum behöver strategin anpassas till eleverna för att på bästa sätt bidra till att de ges 
förutsättningar för att lära sig det som önskas. Strategien behöver också anpassas till lärarens 
undervisning och efter vad syftet med undervisningen är. För att undervisningen hela tiden 
ska gynna eleverna kan strategien även behöva kompletteras med andra sätt att få elever 
delaktiga i talutrymmet. Varje lärare som använder en metod i sitt klassrum gör det på sitt eget 
sätt. Strategien anpassas hela tiden efter klassen och de individer som den består av. Varje 
lektion är olika och strategien förändras även därefter. Varje moment under en lektion har ett 
specifikt syfte och beroende på hur lärarna vill att eleverna ska vara delaktiga och vad de ska 
ta med sig från undervisningen används en strategi på lite olika sätt för att fylla önskad 
funktion. Lärarna gör didaktiska val för att strategien ska fungera för sin klass och de behov 
som finns i den. Det är upp till varje enskild lärare att göra anpassningar och kompletteringar 
till strategien för att elevernas lärande ska gynnas, samt för att den ska passa till det lärande 
som läraren har. 

9.1. Förslag till vidare forskning 

Då denna studie är avgränsad till en liten aspekt av strategier för fördelningen av ordet i 
klassrummet och hur en strategi kan vara ett verktyg för demokrati finns det möjligheter att 
utifrån den här studien forska vidare på närliggande aspekter. Ett vidare forskningsförslag 
skulle kunna vara att undersöka elevernas perspektiv och ta reda på hur de uppfattar en 
specifik strategi. En liknande undersökning skulle även kunna göras för att ta reda på hur 
olika strategier för att fördela ordet fungerar för att i sin tur kunna jämföras med utfallet av 
denna studie. Man skulle också kunna lyfta in skillnader mellan pojkars och flickors 
talutrymme.  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11. Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor:

 

Speglade denna lektion ungefär hur du brukar använda glasspinnar?  

Hur upplever du att fördelningen av ordet blir när du använder glasspinnar?  

Vad är ditt huvudsyfte med användandet av glasspinnar?  

I vilka situationer tycker du det är en bra ordfördelare?  

Finns det situationer då du väljer att använda andra metoder?  

!45



Bilaga 2 

Observationsschema:  

Årskurs: Lektion i: 

Antal elever: Längd på lektion:

Ritning över elevernas placering:  

Fält för räkning av hur många gånger elever ges ordet utöver glasspinnarna:
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Bilaga 3

!  
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