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Sammanfattning 

Syftet med studien är att öka kunskapen om lärares didaktiska avvägningar vid möblering och 

placering av hög- respektive lågpresterande elever i klassrummet. Vi ville synliggöra vilka 

didaktiska avvägningar lärare, verksamma i årskurs 1-6, gjorde och varför. Materialet till studien 

samlades in via en webbenkät och är av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Materialet 

analyserades med hjälp av Uljens (1997) skoldidaktiska teori.  

 

Resultatet visar att lärarna gjorde många olika didaktiska avvägningar gällande möbleringen av 

klassrummen samt gällande placeringen av elever med olika prestationsnivåer. De flesta lärarna 

valde att placera sina möbler i rader eller i grupper, där deras främsta fokus var att bibehålla 

arbetsron, att eleverna skulle se tavlan eller att separera eleverna från något eller någon. 

Majoriteten av lärarna gjorde alltid eller mer än ofta didaktiska avvägningar gällande 

elevplaceringar utefter elevernas prestationsnivåer. De flesta lärarna uppgav att de gärna placerar 

högpresterande elever tillsammans med en annan högpresterande elev eller bredvid en 

lågpresterande elev. Det var även vanligt att placera de högpresterande eleverna långt bak i 

klassrummet. Lärarnas främsta anledning till detta var att eleverna skulle utmanas eller för att de 

skulle kunna stödja andra elever. Flertalet av lärarna uppgav att de gärna placerade lågpresterande 

elever nära läraren eller långt fram i klassrummet. Det var även vanligt att placera dessa elever 

tillsammans med en god kamrat eller tillsammans med en högpresterande elev. Lärarnas främsta 

anledningar till detta var för att läraren skulle vara nära till hands, öka elevernas koncentration 

eller öka elevernas trygghet. Enligt Uljens (1997) skoldidaktiska teori kan lärarnas didaktiska 

avvägningar ha påverkats av kontexter som råder i samhället och i skolan. Dessa kontexter 

innefattar bland annat värderingar i samhället, läroplaner och elevers förutsättningar och behov.  

 

Nyckelord: didaktiska avvägningar, klassrumsmöblering, placering av elever, högpresterande elever, 

lågpresterande elever.  
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Inledning 

Vem var du i klassrummet? Var du lärarens hjälpande hand eller den som krävde mer hjälp än 

andra klasskamrater? Från vår tid i grundskolan har vi minnen av att bli placerade i klassrummet 

där vi antingen behövde stödja eller bli stöttad av en annan klasskamrat. En av oss har fått agera 

hjälpreda i klassrummet genom att alltid finnas där för de klasskamrater som kanske inte hänger 

med i skolarbetet. Den andra har under skolgången ibland känt sig som en börda när hen inte 

riktigt har förstått och klasskamrater har fått hoppa in och stötta när läraren inte har varit 

tillgänglig. Vi kan fortfarande idag känna att vår placering i klassrummet har påverkat vår 

uppväxt. Enligt Schwebel och Cherlin (1972) är det två val lärare gör vid placeringar av elever i 

klassrummet. 

 

In assigning children to seats the teachers made two decisions: to what part of the room 
to assign them and next to whom they should sit. (Schwebel & Cherlin, 1972, s. 545) 

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning och från vårt tidigare självständiga arbete har vi sett 

hur lärare använder sin klassrumsmöblering och var i denna möblering eleverna är placerade. Till 

följd av det och citatet ovan har vi fått upp ett intresse för hur lärare tänker kring möblering och 

placering av elever i klassrummet samt hur det kan påverka elevernas skolgång.   

 

Vi vill med denna studie öka både vår kunskap men även andras om lärares didaktiska 

avvägningar gällande möblering och placering av elever med olika prestationsnivåer i 

klassrummet.  

 

Didaktisk relevans 

En studie där syftet är att öka kunskapen om lärares didaktiska avvägningar i klassrummet är 

relevant för forskning inom skolvärlden, då alla lärare på något sätt behöver planera och ta beslut 

inför kommande undervisningssituationer i form av möblering och placering av elever.  
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Bakgrund 

För att ge ett underlag till denna studie presenteras i detta avsnitt tidigare skrivelser om möblering 

och elever med olika prestationsnivåer. Skrivelserna kommer både från läroplaner, lagar och från 

böcker om ämnet. 

  

Valet en lärare ställs inför när klassrummet ska möbleras kan påverka både elevers inställning till 

arbete samt elevers fokus. Därför är det av stor vikt att lärare är medvetna om vad en möblering 

kan göra för undrervisningen. Beroende på hur en lärare väljer att möblera symboliserar det olika 

saker, vilket kan bli synligt när en träder in i klassrummet. Det kan vara allt från att det ska vara 

lätt att diskutera och utföra grupparbeten till att fokus ligger på individuellt arbetet. Om syftet 

med möbleringen är synlig kan det bidra till att elevers prestationer ökar eftersom en i förväg kan 

se vad avsikten är med klassrummet (Svedberg & Zaar, 1988, s. 110). Här nedan kommer 

symboliken av tre möbleringsformer att presenteras: rader, grupper och hästskoform. 

 

Symboliken, i ett klassrum som har möbler i rader riktade mot den främre delen av klassrummet, 

är att inlärningen främst kommer att ske mellan den enskilda individen och det som presenteras 

längst fram i klassrummet. Klassrum som har möbler i gruppkonstellationer symboliserar att 

diskussioner och samarbeten är en viktig del av undervisningen. När ett klassrum är möblerat i 

form av en hästsko symboliserar det vikten av gemenskap mellan klasskamraterna där alla ska 

kunna se och höra varandra (Svedberg & Zaar, 1988, ss. 108-109). Även fast en kan läsa av vad 

för syfte ett klassrum har utifrån vilken möblering som används så är det inte säkert att alla 

lektioner kommer att fungera. Det finns flera faktorer som påverkar, allt från vilken aktivitet till 

vilka individer som ska ingå i lektionen. Enligt Skolverket är det lärarens ansvar att ”ta hänsyn till 

varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Skolverket, 2018, s. 12). 

 

Alla elever har olika förutsättningar för inlärning när de går in i en undervisningssituation. 

Elevernas olika förutsättningar beror på allt från hur utrustade de är både mentalt och psykiskt till 

vilka förkunskaper och kulturella bakgrunder de har med sig (Imsen, 2000, s. 246). I Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det skrivet att undervisningen ska utformas 

efter elevens förutsättningar och samtidigt sträva mot att främja det fortsatta lärandet utifrån 

elevens tidigare erfarenheter och bakgrund (Skolverket, 2018, s. 6). Mellroth (2014) skriver i sin 

studie High achiever! Always a high achiever? att alla människor har varierande kunskaper inom olika 

kunskapsområden men genom att se på prestationer i skolan som något relativt kommer det alltid 

finnas elever med en prestation som ligger i toppen och en prestation som ligger i botten 

(Mellroth, 2014, s. 13). Skolverket (2018) skriver även:  
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Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. 
(Skolverket, 2018, s. 6) 

 

Imsen (2000) talar om elever med svårigheter i skolan som de elever som har en prestation under 

den standard som är förväntad för barnets åldersgrupp eller förväntad av barnets begåvning i 

andra sammanhang. Att en elev anses ha svårigheter i skolan kan bero på elevens arvsanlag 

(Imsen, 2000, ss. 252, 255) men kan även vara ett resultat av olika strukturer i samhället. Forskare 

har sett att bland de elever som ses som elever med svårigheter finns det en överrepresentation av 

vissa elevgrupper. Dessa elevgrupper innefattar bland annat elever från etniska minoriteter, elever 

med invandrarbakgrund samt pojkar. Det tyder på att det finns strukturella maktfaktorer i 

samhället som påverkar vem som uppfattas som en elev med svårigheter och i behov av särskilt 

stöd (Cooc & Kiru, 2018, ss. 6-7; Berhanu & Dyson, 2012, ss. 2071-2072). I Pedagogisk uppslagsbok 

- från A till Ö utan pekpinnar beskrivs elever med svårigheter som elever med låga kunskaper i 

relation till en fastställd standard (Lundgren, 1996, s. 394). Med utgångspunkt i detta samt Imsens 

(2000) definition av elever med svårigheter kommer fortsättningsvis elever som presterar under 

sin tidigare begåvning, läroplanens riktlinjer och under den standard som är förväntad av elevens 

ålder definieras som lågpresterande elever i denna studie.  

 

Förutom att det står skrivet i läroplanen att hänsyn ska tas till alla elevers olika förutsättningar vid 

undervisning (Skolverket, 2018, s. 6) står det även i skollagen 3 kap. 2 § att:  

 

[...] Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som 
gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 
(Skollagen SFS 2018:1098) 

 

De elever som lätt når upp till skolans krav, även kallade begåvade eller högpresterande elever, 

kännetecknas av deras djupa förkunskaper, förmåga att snabbt ta till sig och bemästra nya 

koncept samt av deras höga prestationer och betyg i några eller flera ämnen (Horak & Galuzzo, 

2017, s. 29; Hong, Sas & Sas, 2006, s. 144). Mellroth (2018) beskriver elever med höga 

prestationer på ett liknande sätt, där hon lyfter fram att det finns varierande kunskaper bland alla 

elever men att några av dessa elever lär sig och förstår saker i en snabbare takt än sina 

klasskamrater (Mellroth, 2018, ss. 34, 37). Framöver i studien kommer dessa elever benämnas 

som högpresterande.  

 

Författaren, föreläsaren och läraren Hertz (2014) har skrivit boken Konstruktivt ledarskap i 

klassrummet och på skolan där han ger verktyg till lärare att ta till när ledarskapet i klassrummet inte 

fungerar. Han beskriver att under sina verksamma år som lärare har han försökt förstå varför 
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vissa negativa mönster uppstår som påverkar elever och skolklassers beteenden och 

kunskapsutveckling. Ett exempel på ett sådant negativt mönster är att lärare tenderar att placera 

elever med olika beteendemönster och olika akademiska prestationer tillsammans. Eleverna med 

ett gott beteende och höga akademiska prestationer får då agera skiljeväggar i klassrummet både 

för att dämpa oron och öka motivationen. Hertz (ibid) menar att denna placering kan leda till att 

elever med hög prestationsnivå blir lärarens hjälpreda eftersom deras syfte blir att stötta sin 

bänkkamrat. Detta kan ske på bekostnad av elevens egen potential och kunskapsutveckling 

(Hertz, 2014, ss. 7, 195). Med bakgrund i Hertz (2014) tankar om placering av elever på olika 

kunskapsnivåer och våra egna erfarenheter och iakttaganden under tidigare verksamhetsförlagda 

utbildningar ser vi vikten i att undersöka lärares avvägningar vid möblering och placering av 

elever med olika akademiska prestationsnivåer i klassrummet. 
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Forskningsöversikt 

Här presenteras tidigare forskning gällande klassrumsmöblering och placering av elever i 

klassrummet. Trussell (2008) poängterar att en lärares stora utmaning är att välja och 

implementera universella metoder i klassrummet som är avsedda att fungera för alla elever. Dessa 

universella metoder kaän vara allt från valet av undervisningsmetoder till valet av placering av 

klassrummets möbler. Valen är väsentliga för att förebygga oönskade beteenden och för att 

samtidigt öka elevernas akademiska prestationer (Trussel, 2008, s. 179). Därmed kommer det här 

tas upp vilka möbleringar lärare i olika studier använder sig av, hur möbleringarna kan påverka 

elever, lärares resonemang vid placeringen av elever och vad forskningen säger om lärares 

placering av hög- respektive lågpresterande elever.  

Klassrumsmöbleringar använda av lärare 

Som nämnt i bakgrundsavsnittet finns det tre huvudsakliga möbleringsformer som förekommer i 

klassrum. I Gremmens (2016) studie med 50 stycken lärare i årskurserna 4-6 framgår det att 

flertalet lärare (48 %) använder sig av bänkar placerade i grupper i klassrummet medan något 

färre lärare (40 %) föredrar placeringar i rader. De övriga lärarna (12 %) hade en annan typ av 

möblering än bänkar i grupper och i rader (Gremmen, 2016, s. 759). I en studie av Baines, 

Blatchford och Kutnick (2003) framgick det att det dock är vanligare att elever i de yngre åldrarna 

i större utsträckning är placerade i grupper än vad elever på gymnasiet är. I och med att elever blir 

äldre placeras de allt som oftare i bänkar i traditionella rader i klassrummet (Baines, Blatchford & 

Kutnick, 2003, ss. 18-19). Gremmen (2016) drar slutsatsen i sin studie att även om lärare i 

årskurserna 4-6 strävar efter att placera sina elever i mindre grupper börjar de oftast skolåret med 

sittplatser i traditionella rader för att försöka skapa en god klassrumsmiljö och lättare uppnå 

arbetsro i klassrummet (Gremmen, 2016, ss. 759, 765). 

Möbleringarnas påverkan på elevers beteenden 

Bonus och Riordan (1998) undersökte vad lärare ansåg olika möbleringsformer hade för 

påverkan på aktiviteter och elevers individuella prestationer i klassrummet. Studien pågick under 

två månader, där en möbleringsform observerades och dokumenterades under en tre veckors 

period. Därefter började processen om med en annan möbleringsform. Resultatet de kom fram 

till var att lärare tyckte att genom att placera elever i rader ansåg de att det var lättare att hjälpa 

och övervaka elever samt att tillrättavisning av elever underlättades när rader kunde grupperas 

ihop. Däremot ansåg lärarna att det var svårt att arrangera diskussioner när eleverna var placerade 

i rader och att vissa elever kunde bli osäkra på vem de skulle diskutera med. Men vid individuella 

arbeten var rader att föredra. Radmöblering kunde dock bidra till att eleverna hade svårt att höra 
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vad klasskamraterna pratade om samt att det blev en brist på öppna ytor i klassrummet. 

Fördelarna med att eleverna satt i färdiga gruppkonstellationer ansåg lärarna var att det blev 

lättare att genomföra diskussioner och att eleverna lättare kunde hjälpa varandra med uppgifter. 

Möbleringen kunde dock leda till att eleverna blev distraherade av till exempel klasskamraterna. 

Forskarna menar därmed att denna möbleringsform inte är att rekommendera i en nystartad 

klass. Även när klassrummet var möblerat i en hästskoform kunde eleverna känna en osäkerhet 

med vem de skulle diskutera med. Däremot kunde lärarna känna att det var svårare att tillrättavisa 

elever i möbleringen än vad det var när möblerna stod i rader. De främsta fördelarna med denna 

möblering var att den bidrog till en naturlig yta där presentationer, rollspel och kooperativa 

arbetsuppgifter kunde utföras. Möbleringen bidrog även till att alla elever såg och hörde varandra 

(Bonus & Riordan, 1998, ss. 29, 30). 

 

Tidigare forskning av Wannarka och Ruhl (2008) visar att placering av elever i rader klart hade en 

ökad påverkan på elevernas koncentration vid individuellt arbete. En god koncentration 

kännetecknades av att eleverna räckte upp handen samt frågade efter ytterligare information 

istället för att prata rakt ut och röra sig runt i klassrummet utan tillåtelse (Wannarka & Ruhl, 

2008, ss. 90-91). 

 

I en studie om gruppkonstellationers påverkan på elever av Slavin (1980) talas det, precis som i 

Bonus och Riordan (1998), om att bänkar i grupper i större utsträckning ger elever möjlighet att 

motivera varandra samt att strukturera arbetet tillsammans. Även mängden idéer som eleverna 

producerar och kvaliteten på dessa kan öka genom samarbete i grupp. Slavin visar även på att 

gruppkonstellationer i många fall ökar de positiva prestationerna hos eleverna och att 

grupparbeten kan användas för att minska prestationsglappen mellan olika elevgrupper (Slavin, 

1980, ss. 335-336).  

 

I studien Desk Arrangement Effects on Pupil Classroom Behavior av Rosenfield, Lambert och Black 

(1985) utvärderades effekterna av olika möbleringsformer på elevbeteenden. Forskarna kom fram 

till att bänkar placerade i en cirkel, en variant på hästskomodellen, underlättar för 

helklassdiskussioner samt ökar lärarens kontroll av elevernas beteenden. Resultatet visar även att 

bänkar arrangerade i grupper gav ett större antal önskvärda beteenden och handuppräckningar än 

vad bänkar placerade i rader gav. Studiens resultat tyder på att möbleringsformen kan ha en 

påverkan på elevernas deltagande och tänkande vilket i sin tur kan ha en positiv påverkan på 

elevernas prestationer och lärande (Rosenfield, Lambert & Black, 1985, ss. 106-107). 
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Lärares anledningar till valet av elevplaceringar 

Oavsett vilken typ av möbleringsform som råder i klassrummet är det allt som oftast upp till 

läraren själv att göra det valet. Lärares anledningar till vilken typ av möblering de använder kan 

dock skilja sig åt (McCorskey & McVetta, 1978, s. 99). Detsamma kan sägas om lärares 

anledningar till valet av elevplaceringar i klassrummet.  

 

Gest, Madill, Zadzora, Miller och Rodkin (2014) har med sin studie fokuserat på hur lärares val 

av metoder kan påverka elevers sociala, akademiska och beteendemässiga anpassning. I studien 

deltog lärare och elever i årskurserna ett, tre och fem. Resultatet visade att lärare som generellt 

valde elevplaceringar anpassade till den sociala vänskapsdynamiken i klassrummet hade elever 

med höga nivåer av motivation till skolarbetet samt hade elever med en stark känsla av 

grupptillhörighet (Gest et al., 2014, ss. 107, 115).  

 

I studien Teaching practices and elementary classroom peer ecologies av Gest och Rodkin (2011) 

presenterades bland annat 41 stycken lärares rapporterade val av elevers sittplatser. Lärarnas 

starkaste avvägning när det kom till att gruppera eleverna var att skilja elever med 

beteendeproblem åt. Andra starka avvägningar hos lärarna när det kom till gruppering var att 

främja akademisk mångfald och nya vänskaper. Generellt sett lade lärarna ingen stor vikt i att 

skapa akademiskt homogena grupper eller grupper baserade på tidigare vänskaper. I studien 

framgick det dock att lärarnas aktiva insatser för att stödja positiva vänskapsrelationer kan ha 

främjat elevernas sociala och akademiska anpassning (Gest & Rodkin, 2011, ss. 288, 290, 292, 

294).  

 

I Gremmens (2016) studie undersöktes även, förutom lärares val av möbleringsform, lärares 

avvägningar vid valet av sittplatser för elever i klassrummet. Lärarna uppgav flera faktorer som 

påverkade deras val av placering av elever. Av alla faktorer var 16,3 procent fysiska, materiella, 

12,9 procent sociala, 30,9 procent akademiska och 9,1 procent innefattade personliga egenskaper 

hos eleverna. Resterande procent gällde ledarskap och övriga faktorer. Resultatet av lärarnas svar 

på vilka avvägningar som måste göras vid utformning av sittplatser i klassrummet var fysiska och 

akademiska faktorer de högst rankade faktorerna. Efter de följde faktorer som skilda placeringar 

av elever med beteendeproblem och placeringar av elever med koncentrationssvårigheter nära 

läraren. Lärarna nämnde att överaktiva och okoncentrerade elever även placerades i rader främst 

för att minska distraktioner. Lärarna sade även att när anledningen till placeringen av elever var 

för att öka det sociala samspelet i klassrummet placerades eleverna i grupper (Gremmen, 2016, ss. 

759, 761-762, 765). 

 

I studien Classroom segregation: where do students sit and how is this related to group relations? av McKeown, 

Stringer och Cairns (2015) redovisas tio stycken lärares motiveringar till deras val av placeringar 
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av elever i klassrummet. Resultatet visade att lärarnas motiveringar till valen av elevplaceringar 

bland annat handlade om bekvämlighet, att uppmuntra mångfald, att förhindra dåligt uppförande 

samt att medvetet placera högpresterande elever tillsammans med en lågpresterande elev 

(McKeown et al., 2015, ss. 40, 49-51). 

 

Schwebel och Cherlin (1972) fann i sin studie att lärarna valde elevernas placeringar i 

klassrummet utefter var i klassrummet de skulle placeras samt bredvid vem. Lärarna valde 

elevernas bänkkamrater på grund av hur de skulle kunna bibehålla ordningen i klassrummet. 

Genom att placera “stökiga” elever långt ifrån varandra och bredvid elever som ansågs som 

“skötsamma” ur lärarens synpunkt menade lärarna att ordningen i klassrummet kunde 

upprätthållas (Schwebel & Cherlin, 1972, s. 545). 

Placering av hög- och lågpresterande elever i klassrummet 

Som visat i studien av McKeown et al. (2015) finns det lärare som har specifika placeringar till de 

elever som de anser som hög- respektive lågpresterande elever (McKeown et al., 2015, ss. 50-51) . 

Forskaren Good (1981) ansåg att det var viktigt att undersöka hur just lärare interagerar med 

elever som de upplever vara hög- och lågpresterande. Han fann att lärarna hade varierande 

beteenden mot hög- och lågpresterande elever. Resultatet visade att lärarna gav fler 

responsmöjligheter till högpresterande elever än till lågpresterande elever. Det skedde genom att 

lärarna bland annat gav ordet färre gånger till de lågpresterande eleverna samt att de gav dessa 

elever en kortare betänketid. Good (1981) upptäckte även att lärare var benägna att placera 

lågpresterande elever längre ifrån läraren eller i en grupp vilket gjorde det svårare att ha uppsikt 

över dessa elever (Good, 1981, ss. 415-416).  

 

Webb (1989) har analyserat och diskuterat resultaten av 19 stycken olika forskningsstudier där 

hon tittar på hur interaktioner mellan elever placerade i par och i grupper kan påverka elevernas 

inlärning. Det visade sig att de flesta studierna fann att elever som ger bearbetade förklaringar till 

en klasskamrat även hade en hög akademisk prestation. Denna koppling beror på att en elev som 

klargör och förklarar undervisningsmaterial för en mindre kunnig klasskamrat kan finna luckor i 

sitt eget kunnande där eleven måste söka efter ny information för att kunna hjälpa klasskamraten. 

Kopplingen mellan att ge förklaringar och hög akademisk prestation kan också bero på att när 

förklaringen av den hjälpande eleven inte förstås av klasskamraten är eleven tvungen att försöka 

formulera förklaringen på nya alternativa sätt. Genom att eleven utmanas på detta sätt kommer 

dennes förståelse för undervisningsmaterialet troligtvis att expanderas och stärkas och därmed 

också öka dennes akademiska prestation. När eleverna i studierna istället var placerade i större 

heterogena eller homogena grupper fann Webb (ibid) att andra interaktionsmönster kopplade till 

elevernas prestationsnivåer blev synliga. Elever med en genomsnittlig prestationsnivå fick 

förklaringar av en högre kvalitet i grupper med små nivåskillnader i akademisk prestation än i 
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grupper med stora nivåskillnader. I heterogena grupper med stora nivåskillnader i elevernas 

prestationer var det dock vanligt att högpresterande och lågpresterande elever bildade en liknande 

relation som den nämnd tidigare, en lärare-elev relation. I dessa heterogena grupper där en lärar-

elev relation förekommer glöms eleverna med en genomsnittlig prestationsnivå oftast bort av 

gruppens medlemmar. Webb (ibid) fann dock tecken på att oavsett gruppkonstellation kan den 

elev med högst prestationsnivå i gruppen ta lärarrollen oavsett om denne har en hög eller låg 

prestationsnivå sett till klassen som helhet (Webb, 1989, ss. 21, 29, 31-33). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt att använda oss av Uljens (1997) skoldidaktiska teori som teoretisk utgångspunkt för 

analysen av resultatet. Nilholm (2016) skriver i sin bok Teori i examensarbetet - en vägledning för 

lärarstudenter att han personligen skulle vilja se en ökning och utveckling av didaktiska teorier i 

examensarbeten. Han menar på att det finns en oerhört stor mängd områden där de didaktiska 

frågorna kan ställas och att många av dessa områden ännu inte är utforskade. Genom att använda 

en didaktisk teori i en studie som denna ger det oss goda möjligheter till att bidra med mer 

vetenskaplig kunskap inom fältet (se Nilholm, 2016, ss. 73, 115). 

Didaktikens historia 

Begreppet didaktik sägs i de nordiska länderna ha präglats av den tyska didaktiken ända från 

början av 1800-talet. Men historiskt sett har det funnits drag av didaktiska tankar i alla europeiska 

kulturer från antiken hela vägen fram till renässansen. Didaktik är ett begrepp som härstammar 

från det grekiska ordet “visa” och betyder konsten att visa eller föra någon till något som denne 

ännu inte förstår eller kan upptäcka själv. Oavsett hur didaktik definieras, var dess gränser dras 

eller om den används i lärarutbildningen eller i praktiken är alltid definitionen “att visa någon 

någonting” en central del. Under reformationen växte behovet av en didaktisk lära fram. 

Undervisning i organiserade former bredde kraftigt ut sig och det blev allt viktigare att kunna 

förklara för lärare och deras huvudmän vad undervisningen skulle innehålla och hur inlärningen 

skulle organiseras. Ända fram till idag har denna form av didaktiska reflektion och kunskap 

utvecklats bland annat på institutioner för lärarutbildningar (Hopmann, 1997, ss. 199-200).   

Den skoldidaktiska teorin 

Uljens (1997) har i sin bok Didaktik presenterat vilken betydelse didaktisk teori har för lärares 

arbete. Han förklarar att genom den didaktiska teorin erbjuds människor ett språk som kan 

användas för att på ett systematiskt sätt kunna tala om undervisning. Uljens (ibid) redogör för tre 

perspektiv på didaktisk forskning: 1. läroplansdidaktik, 2. lärarutbildningsdidaktik och 3. 

klassrumsdidaktik. Den första handlar om utbildningsadministrationens intresse i att kontrollera 

skolverkligheten. Den andra handlar om didaktikens funktion vid utbildning och fortbildning av 

lärare. Den sista av de tre perspektiven utgår från intresset att skapa och utveckla en didaktisk 

teori som utgår från de verksamma lärarnas och elevernas vardag i skolan. Det är perspektivet 

klassrumsdidaktik som Uljens (ibid) teori grundar sig på. Utgångspunkten för Uljens (ibid) 

didaktiska teori är de frågor som måste ställas för att en ska kunna förstå det pedagogiska som 

sker inom skolans ramar. Dessa frågor kallas de didaktiska frågorna och innefattar frågeorden 
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vad, var, när, hur, vem och varför. Uljens (ibid) har valt att även lägga till frågorna vilket och 

vilken (Uljens, 1997, ss. 166-168). Hur alla dessa frågor hänger ihop beskriver han i meningen:  

 

i praktiskt-pedagogisk verksamhet är det alltid någon (vem?) som någon gång (när?) 
någonstans (var?) och av någon anledning (varför?) undervisar någon (vem?) i något 
(vad?) på något sätt (hur?) mot något mål (vilket?), för att denne genom någon typ av 
verksamhet (vilken?) skulle nå någon form av kompetens (vilken?) för att kunna 
förverkliga sina intressen nu och i framtiden. (Uljens, 1997, s. 168) 

 

Definitionen Uljens (1997) gör här är inspirerad av en formulering av forskaren Heimann. 

Definitionen utvecklas genom att även betona elevens, den lärandes, roll i den pedagogiska 

processen. Processen innefattar på så sätt även olika studieaktiviteter som sker i klassrummet för 

att eleven ska få tillfälle att utveckla sin kompetens så långt det är möjligt. Uljens (ibid) benämner 

denna teori som skoldidaktisk teori där intresset är att just utveckla ett språk och kunskap om 

verksamheten i skolan som kan agera som ett redskap för lärare vid självreflektion. För att teorin 

ska vara tillämpningsbar krävs det att lärare på något sätt tar ställning i frågor rörande sitt 

pedagogiska arbete i skolans verksamhet. I den skoldidaktiska teorins centrala delar finns den 

pedagogiska processens planering, förverkligande och evaluering (Uljens, 1997, ss. 169, 170-171, 

176). 

 

Teorin gestaltas här med hjälp av en förenklad modell av Uljens (1997) modell för den 

skoldidaktiska teorin. Modellen visar endast de delar som är relevanta för denna studie. För en 

djupare genomgång av modellens samtliga delar se Uljens (1997, s. 176). 

  

 
 

Figur 1. Förenklad modell av den skoldidaktiska teorin. 

 

I modellens centrum åtfinns läraren och eleven i en undervisningsprocess där planering med 

intention, förverkligande och evaluering följt av reflektion ständigt pågår. Både läraren och eleven 
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ses som intentionella och reflekterande individer. På så sätt blir begreppet intentionalitet, 

avsiktlighet, en betydande del. Av modellens alla delar är det endast relevant för denna studie att 

titta på det som faller under lärarens intentioner, avsikter. Det är modellens fält markerade med 

“P” som står för just detta. De fälten innefattar planering av undervisning på olika nivåer som 

kan ske både innan och under lektionens gång. Denna studie omfattar enbart fälten markerade 

med “P2a” och “P2b”. Pilen i modellen symboliserar att lärarens planering som hamnar i fälten 

P2a och P2b sker innan själva undervisningsprocessen. P2a innefattar lärarens planering, 

didaktiska avväganden, inför en undervisningsprocess med hänsyn till olika typer av läroplaner på 

både nationell och kommunal nivå. P2b står även den för lärarens didaktiska avvägningar inför en 

undervisningsprocess, men denna planering görs istället med hänsyn till den kultur som råder i 

samhället, skolans värderingar och den enskilda elevens förutsättningar och behov. I modellen 

blir det synligt att lärarens planering påverkas av olika typer av kontexter, benämnda som 

“Kontext”, “SK” och “S1”. Med “Kontext” menas den lokala kulturen, den politiska kulturen 

samt olika värderingar i samhället. “SK” står istället för undervisningens kontext som råder inom 

skolans ramar så som skolans organisation med personal, lokaler och hjälpmedel. “S1” innefattar 

elevens tidigare kunskaper, förutsättningar och behov som eleven tar med sig in i undervisningen 

och som påverkar lärarens planering innan undervisningsprocessen. Uljens (1997) poängterar att 

lärare alltid måste ta någon form av hänsyn till de kontexter de verkar i (Uljens, 1997, ss. 176, 182, 

184). På grund av detta undersöks i denna studie lärares didaktiska avvägningar gällande 

möblering och placering av elever i klassrummet i förhållande till de kontexter som Uljens (1997) 

beskriver. 

  

Uljens (1997) skoldidaktiska teori kan sammanfattningsvis beskrivas som en teori där syftet är att 

utveckla ett språk som kan användas som ett verktyg av lärare vid självreflektion. Begreppet 

intentionalitet, avsiktlighet, utgör en central del i teorin och det krävs då att lärare på något sätt 

tar ställning i frågor rörande deras pedagogiska arbete för att teorin ska vara tillämpningsbar. I 

den här studien ger den skoldidaktiska teorin oss en beskrivning av de kulturer och kontexter 

som lärares val inför en undervisningsprocess påverkas av. Teorin visar att lärares didaktiska 

avvägningar är en del i den undervisningsprocess som sker i skolan. Den sätter in lärares 

avvägningar i ett sammanhang, en kontext, och ger oss en möjlighet att se hur avvägningarna kan 

påverka och kan påverkas av andra processer i skolan och i samhället.  Teorin används, i den här 

studien, för att analysera resultatet av lärarnas didaktiska avvägningar gällande möblering och 

placering av elever med olika prestationsnivåer i klassrummet. Lärarnas didaktiska avvägningar 

analyseras i förhållande till Uljens (1997) kulturer och kontexter. Viktiga begrepp för analysen blir 

således ”den politiska kontexten”, ”värderingar i samhället”, ”skolans organisation” och ”elevens 

förutsättningar och behov”. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att öka kunskapen om lärares didaktiska avvägningar vid möblering och vid 

placering av hög- respektive lågpresterande elever i klassrummet. Vi har riktat oss till lärare 

verksamma i årskurs 1-6. För att besvara syftet har ett antal forskningsfrågor formulerats. 

  

Vilka möbleringsformer är vanligast förekommande? 

Vilka didaktiska avvägningar gör lärarna i förhållande till sina möbleringsformer? 

Vilka didaktiska avvägningar gör lärarna vid placering av högpresterande elever i klassrummet? 

Vilka didaktiska avvägningar gör lärarna vid placering av lågpresterande elever i klassrummet? 
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Metod 

Vi valde att göra en enkätstudie, där det insamlade materialet är både kvalitativt och kvantitativt. 

Trost och Hultåker (2016) skriver hur det kan vara en fördel att kombinera både kvalitativa och 

kvantitativa metoder i en studie eftersom de kompletterar varandra. I och med att kvantitativa 

studier undersöker mängder av något och kvalitativa studier undersöker hur det kommer sig att 

till exempel mängden är så stor eller liten. Under detta avsnitt kommer processen av hur studien 

genomfördes att beskrivas.  

Tillvägagångssätt  

Enkäten, se bilaga 1, gjordes online, via verktyget “Google formulär”. Vi ansåg att det var det 

effektivaste tillvägagångssättet, både för att få en stor spridning på studien. Motiveringen till 

tillämpningen av verktyget var på grund av dess smidiga funktioner med att konstruera och 

sammanställa en enkät och dess svar. Verktyget är även tillgängligt för alla som har en dator med 

internetuppkoppling. Förhoppningen var att det kunde bidra till fler svar och mindre besvär för 

lärare som ville delta. Vi var dock medvetna, i och med det, att det kunde ske ett bortfall av lärare 

som hade en bristfällig tillgång till digitala verktyg och som hade svårt att hantera verktyget (Trost 

& Hultåker, 2016, ss. 138, 142).  

 

I samråd med varandra, diskuterades lämpliga frågor fram som skulle uppfylla syftet och 

frågeställningarna. Enkäten börjar med allmänna frågor om lärarna och deras arbete i dagsläget. 

Sedan går frågorna in på deras möblering i klassrummet och placering av hög- respektive 

lågpresterande elever.  

 

De första sju stycken frågorna, se bilaga 1, är sakfrågor som handlar om lärarnas erfarenhet och 

utbildning, vilken årskurs de har ansvar för samt hur klassrummet ser ut i dagsläget. Syftet med 

frågorna var att få en överblick av läraren och klassen hen undervisade i vid deltagandet i studien. 

Frågorna i början syftade även till att förmedla att enkäten känns genomförbar. När nationella 

prov konstrueras är det ett exempel på vad provkonstruktörer tänker på för att hjälpa individer 

som gör ett prov. Genom att ha frågor som är enkla och öppna i början av ett prov kan det bidra 

till att individer tycker att provet känns mer genomförbart. Frågorna blir sedan mer omfattande 

med högre krav på kopplingar till bland annat begrepp och bilder, i mitten och i slutet av ett prov 

(Wikström, 2013, s. 66). Detta tankesätt hade även vi när vi konstruerade enkäten. I enkäten finns 

det även sju stycken strukturerade frågor, bland dem innefattade även en sak-fråga. Frågorna har 

flera fasta svarsalternativ där lärarna hade möjligheten att kryssa i flera av dessa. Fördelen med 

fasta svarsalternativ är att sammanställningen av resultatet blir lättare i och med att en slipper 
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analysera lärares olika formuleringar och skrivstil. Trost och Hultåker (2016) nämner dock hur 

fasta svarsalternativ inte passar alla individer och hur det kan påverka respondenternas svar. 

Därav valde vi att ta med kryss-alternativet “annat” för att fånga in de lärare som ville lämna en 

egen synpunkt. De strukturerade frågorna berör hur lärarna tänker när de placerar elever som är 

hög- respektive lågpresterande samt vad de väljer att fokusera på när de möblerar. Av de sju 

stycken strukturerade frågorna finns det en strukturerad attitydfråga där lärarna fick ta ställning 

till hur ofta de tänker på elevers prestationer när de placerar elever i klassrummet. De fick placera 

sig på en rangordningsskala med värdena 1-6. Där ettan står för “aldrig”, tvåan står för “någon 

gång”, trean står för “ett fåtal gånger”, fyran står för “ofta”, femman står för “mer än ofta” och 

sexan står för “alltid”. Rangordningsskalan har värdena 1-6 eftersom vi ville undvika att lärarna 

placerade sig i mitten, vilket de skulle kunna göra om värdena var 1-5. I enkäten finns det även 

sex stycken ostrukturerade frågor med öppet svarsalternativ. Av de frågorna är det fem som är 

följdfrågor som gav utrymme för att utveckla deras tidigare svar. Enkätens sista fråga, som ej är 

en följdfråga, är istället en allmän fråga där lärarna fick kommentera om de ansåg att vi missat 

något (Trost & Hultåker, 2016, ss. 19, 70, 74-75, 77).  

 

Både sakfrågorna och de strukturerade frågorna är obligatoriska eftersom de svaren var de mest 

relevanta för vår studie. Frågorna med öppna svarsalternativ är inte obligatoriska eftersom lärarna 

inte skulle tvingas att utveckla sina svar. Trost och Hultåker (2016) skriver att om en enkät har 

för många obligatoriska frågor kan det bidra till att respondenterna kan bli irriterade och leda till 

att deltagandet av en enkät uteblir helt (Trost & Hultåker, 2016, s. 144). Detta ville vi undvika. 

 

Sammanlagt består enkäten utav 20 stycken frågor vilket tar cirka fem minuter att svara på. 

Urval 

Enkäten, som var ämnad för lärare verksamma i årskurserna 1-6, skickades ut på tre olika sätt. 

Till våra personliga kontakter inom skolvärlden. De fick i uppgift att dela med sig utav 

enkätlänken med deras kollegor som hade årskurserna 1-6. På grund av den nära relation och 

kontakt med de nämnda kände vi oss trygga med att delegera uppgiften till dem. Därefter 

skickades enkäten ut i fyra stycken grupper på Facebook. Gruppernas syfte är att samla 

yrkessamma lärare samt lärarstudenter för att delge och sprida idéer, lektionsplaneringar och 

material. Grupperna är ämnade för lärare med inriktningen F-3, 4-6, bild samt en blandad grupp 

där ingen speciell inriktning krävdes för medlemskap. Facebookgrupperna hade cirka 33 300, 31 

500, 7 600 och 4 100 stycken medlemmar när studien utfördes. Valet av grupper gjordes utifrån 

antalet gruppmedlemmar och inriktning. Vår förhoppning var att enkäten skulle nå ut till så 

många verksamma lärare som möjligt som kände att de hade intresse och tid att delta. Vi mejlade 

även ut till lärare som var verksamma på ett av Sveriges universitet men också i grundskolan. 
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För att motverka den eventuellt låga svarsfrekvensen som kan inträffa med webbenkäter (Trost & 

Hultåker, 2016, s. 143) planerade vi in att besöka skolor efter halva tiden som enkäten legat ute. 

Datainsamling & bortfall 

Trots att Trost och Hultåker (2016, s.143) nämner att webbenkäter kan leda till lägre antal svar, 

vilket vi även var oroliga för, så märkte vi ganska snabbt att det inte skulle bli något problem för 

oss. Enkäten var öppen för svar i tio dagar, under den perioden fick vi sammanlagt in 246 

stycken svar. På grund av de höga antal svar bidrog det till att vi inte kände behov av att sända ut 

påminnelse eller besöka skolor.  

 

Om de 246 stycken enkätsvar jämförs med det totala antalet individer i facebookgrupperna och 

övriga lärare som enkäten skickades ut till, så är andelen svar liten. Eftersom enkäten skickades ut 

till både kända och okända lärare kan inte vi med säkerhet säga exakt hur många som har sett 

enkäten. Facebookgrupperna kan innehålla samma individer vilket gör att det totala antalet 

medlemmar i alla grupper inte går att definiera. Anledningen till den låga andelen svar kan bero 

på att inlämningstiden var begränsad till en period på tio dagar samt lärarnas intresse för ämnet. 

På grund av studiens begränsade tid och resurser hade vi dock inte möjlighet att bearbeta fler än 

246 stycken svar. Det externa bortfallet, antalet lärare som ej svarade på enkänten, blir oavsett 

stort i detta fall. Det interna bortfallet är däremot litet. En del frågor kunde vissa lärare inte svara 

på eftersom de inte behandlade det som efterfrågades, vissa frågor feltolkades och nio stycken 

lärare var inte verksamma i de årskurser vi var intresserade av. Därav är enbart 237 stycken 

lärares svar en del av denna studie. De frågor som handlar om var lärare placerar ut både hög- 

och lågpresterande elever var de med det största bortfallet, 3,0 procent respektive 1,0 procent.  

Analysmetod   

I denna studie används två metoder för att bearbeta och analysera det insamlade materialet. En 

kvantitativ deskriptiv analys enligt Olsson och Sörensen (2011) och en kvalitativ innehållsanalys 

enligt Graneheim och Lundman (2004) används. Två analysmetoder har valts då det insamlade 

materialet, som nämnt i den inledande delen av metodavsnittet, både är kvantitativ och kvalitativ. 

De sju stycken strukturerade enkätfrågorna och tre stycken av följdfrågorna ligger till grund för 

att besvara studiens forskningsfrågor. Enkätens övriga frågor används istället för att få en 

helhetsbild och en djupare förståelse av lärarnas svar. Svaren på dessa frågor analyseras inte och 

ligger inte till grund för svaren på studiens forskningsfrågor.   

Kvanti tat iv deskript iv analys  

Den del av det insamlade materialet som är kvantitativ är svaren på de sju stycken strukturerade 

frågorna. Respondenternas svar i de givna kategorierna går att räkna. Enligt Olsson och Sörensen 
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(2011) kan kvantitativ forskning delas in i två kvantitativa metoder: deskriptiv och explanativ. 

Med en deskriptiv metod menas att en kan beskriva flera egenskaper hos en population eller en 

grupp av människor vid ett visst tillfälle. I ett tidigt skede i studiens planeringsfas måste studiens 

population definieras. Populationen kan väljas redan vid syftesformuleringen. Det måste klart 

framgå vilken definition populationen har och vilka inklusions- och exklusionskriterier som gäller. 

När definitionen av populationen har gjorts gäller det för forskaren att välja om hela denna 

population ska undersökas eller endast ett urval av dessa individer. Forskaren kan även välja att 

undersöka frivilliga försökspersoner. På så sätt blir urvalet förvrängt och respondenternas svar 

blir inte representativa för hela populationen. En möjlig generalisering av resultatet begränsas 

(Olsson & Sörensen, 2011, ss. 45, 109,112-113). I den här studien definierades populationen 

redan vid syftesformuleringen men på grund av studiens begränsade tid och resurser användes 

frivilliga försökspersoner (se Olsson & Sörensen, 2011). Mängden svar gör dock att en viss 

generalisering av svaren ändå är möjlig.  

 

I en deskriptiv analysmetod finns redan en viss mängd kunskap och därför bör en viss typ av 

avgränsning av materialet göras. Genom en avgränsning beskrivs enbart valda aspekter av ett 

fenomen. Dessa aspekter sätts i fokus och beskrivs grundligt (Olsson & Sörensen, 2011, s. 45). I 

denna studie är avgränsningen gjord genom att sju stycken enkätfrågor har valts ut för den 

deskriptiva analysen. De sju stycken frågorna är: “Hur ser möbleringen ut i ditt klassrum?”, “När 

du möblerar vad fokuserar du på då?”, “Hur ofta tänker du på elevernas skolprestationer när du 

placerar ut dina elever?”, "Jag placerar gärna högpresterande elever...", “Har du någon anledning 

till varför du placerar högpresterande elever så?”, "Jag placerar gärna lågpresterande elever..." och 

“Har du någon anledning till varför du placerar lågpresterande elever så?”. Olsson och Sörensen 

(2011) skriver att för att ge en systematisk överblick över resultatet kan materialet med fördel 

redovisas i en tabell. I tabellen ska det framgå hur många personers egenskaper eller svar som 

finns i respektive kategori.  

 

Resultatet blir mer detaljerat ju fler kategorier som redovisas, men blir därmed också mindre 

överskådligt (Olsson & Sörensen, 2011, ss. 224-225). Kategorierna till varje fråga består främst av 

de fasta svarsalternativ som är angivna under respektive fråga. Detta eftersom att många av 

lärarnas svar kunde placeras in i dessa. En del svar som lärarna angett under alternativet “annat” 

kunde inte placeras in i någon av dessa ursprungliga kategorier. Olsson och Sörensen (2011) ger 

förslaget att dessa öppna svar ska kategoriseras i efterhand där nya kategorier kan skapas med 

utgångspunkt i dessa svar (Olsson & Sörensen, 2011, s. 191). Öppna svar som lärarna gav med 

huvudsakligen liknande innehåll placerades då in i nya kategorier. Svar som var svårtolkade eller 

inte besvarade frågan markerades med “uteblivet svar”. Sådana svar innefattar bland annat svar 

från lärare som var ovilliga att besvara frågan eller svar som var irrelevanta för studien. Dessa 

svar placeras därmed inte in i någon av kategorierna. Sammanställningen av kategorierna 
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resulterade i att en del underkategorier skapades. Kategorier med relativt få svar sammanfogades 

även till en enda kategori benämnd som “övrigt”. Resultatet av den deskriptiva analysen 

presenteras i resultatavsnittet. Då endast datainsamlingen från de sju stycken strukturerade 

frågorna är av kvantitativ karaktär redovisas ett deskriptivt resultat enbart för dessa frågor.  

Kvali tat iv  innehål l sanalys 

Studiens kvalitativa innehållsanalys utförs på de tre stycken följdfrågorna. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004, s. 105) finns det två huvudsakliga varianter av innehållsanalys och den ena är en 

kvalitativ innehållsanalys som är vanligt förekommande i forskning inom omvårdnad och 

utbildning. Graneheim och Lundman (2004) förespråkar att använda ett analysmaterial som är 

tillräckligt stort för att kunna ses som en helhet samtidigt som materialet måste vara tillräckligt 

litet för att det ska kunna kommas ihåg under analysprocessen och kunna sättas in i ett 

sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004, s. 106). Trots att materialet för denna studie varken 

är intervjuer eller observationer, som Graneheim och Lundman (2004) rekommenderar, anser vi 

att materialet från de tre stycken följdfrågorna ändå är tillräckligt stort för att vi ska få en 

helhetsbild av lärarnas didaktiska avvägningar samt att lärarnas svar finns dokumenterade så att 

de kan sättas in i ett sammanhang och inte glömmas bort.  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen börjar med att mängden text som ska analyseras kortas ner, 

kondenseras. När texten kondenseras skapas en förkortning av analysmaterialet utan att 

materialets huvudinnehåll går förlorat (Graneheim & Lundman, 2004, s. 106). Vid 

kondenseringen av analysmaterialet i denna studie valdes tre stycken följdfrågor från enkäten med 

tillhörande svar ut. Frågorna lyder: “Varför väljer du att fokusera på just det [fokusområdet för 

möbleringen]?”, “Uppfattar du att din placering av [de högpresterande] eleverna har hjälpt deras 

prestation? Om JA - på vilket sätt?” och “Uppfattar du att din placering av [de lågpresterande] 

eleverna har hjälpt deras prestation? Om JA - på vilket sätt?”. Svaren varierade i längd med allt 

från enstaka ord till långa paragrafer. 

 

Efter att analysmaterialet har kondenserats abstraheras det. Med abstraktion menas skapandet av 

kategorier på olika nivåer och skapandet av övergripande teman. Graneheim och Lundman 

(2004) poängterar att en kategori ska ses som ett uttryck för det synliga innehållet i 

analysmaterialet och att ingen information i materialet bör uteslutas i brist på en lämplig kategori 

eller att ingen information ska kunna tillhöra flera kategorier samtidigt. De menar dock på att vid 

forskning av mänskliga erfarenheter kan det sistnämnda vara svårt att uppnå. Kategorierna 

innehåller ofta även underkategorier för att visa på abstraktion på flera nivåer. Kategorierna 

sorteras under ett antal övergripande teman (Graneheim & Lundman, 2004, ss. 106-107).   
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Den här studiens övergripande teman är formulerade efter de enkätfrågor som ligger till grund 

för analysen. Skapandet av kategorier för svaren på de tre stycken följdfrågorna gjordes efter att 

lärarnas svar hade lästs som en helhet. Meningar eller stycken i lärarnas egenformulerade svar 

sorterades därefter in i kategorier. På samma sätt som för den kvantitativa deskriptiva analysen 

tillkom nya kategorier när lärarnas svar inte passade in i någon av de befintliga kategorierna. 

Kategorierna innefattar majoriteten av lärarnas svar. En del lärares svarar var svårtolkade eller 

innehöll information som ej var relevant för frågan. Dessa svar har inte kunnat placeras in i 

någon av kategorierna.  

 

Resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen presenteras i resultatavsnittet. Tre övergripande 

teman är presenterade med tillhörande kategorier och underkategorier. Resultatet redovisas i  

tabeller som kommenteras och beskrivs mer utförligt i resultatavsnittet.  

Tillförlitlighet  

Tillförlitligheten på studien undersöks genom att se hur reliabel och valid studien är enligt Trost 

och Hultåkers (2016) samt Stukáts (2011) förklaringar av begreppen. 

Reliabi l i t e t  

Beroende på hur hög samt låg reliabilitet en studie har, har att göra med mätnoggrannheten på ett 

mätinstrument. För att ett mätinstrument ska ha hög reliabilitet ska inga oförutsedda händelser 

inträffa och att inga utomstående faktorer ska påverka resultatet. Insamlingsmetoden som vi 

valde att använda kan tyvärr bidra till att reliabiliteten blir lägre. Svaren samlades in via enkäter, 

vilka besvarades individuellt. På grund av att respondenterna besvarade enkäten individuellt 

lämnade vi dem ensamma för att tolka frågorna. Detta kan bidra till att vissa frågor kan ha 

feltolkats (Stukát, 2011, ss. 133-134). Dock kunde inte vi ta hänsyn till detta när resultatet 

sammanställdes utan var tvungna att utgå från det skrivna svaret. Trost och Hultåker (2016) 

skriver att reliabilitet kan särskiljas utifrån fyra komponenter: kongruens, precision, objektivitet 

och konstans. För att en enkät ska ha åstadkommit hög reliabilitet behöver den uppfylla dessa 

komponenter. Kongruens handlar om att frågor ska vara likadana och ha likvärdigt syfte oavsett 

vilken respondent det är. Precision handlar om att ett svar ska registreras på likvärdigt sätt (Trost 

& Hultåker, 2016, s. 62). Kongruensen och precisionen är i studien hög eftersom alla svar 

registrerades på samma sätt samt att alla lärare besvarade samma frågor. Objektivitet handlar om 

huruvida en bedömer ett resultat likvärdigt, oavsett vilken person som rapporterar in resultatet 

(ibid, s. 63). I bedömningen av resultatet delades enkätfrågorna upp mellan oss för att påskynda 

processen att sammanställa resultatet. Därefter inspekterades de inrapporterade resultatet av den 

andra personen för att dubbelkolla att resultatet överensstämde. Analysen av resultatet 

genomfördes tillsammans för att även där påskynda processen. Vi gjorde valet att göra det 

tillsammans eftersom analys av ett resultat har en stor risk att tolkas på olika sätt eftersom att 
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individer har olika preferenser. Detta bidrog till att diskussion och tolkning av resultatet kunde 

bearbetas direkt. Konstans handlar om hur en attityd inte ska påverkas eller ändra sig under 

tidsperioden ett svar rapporteras in (ibid, s. 63). Eftersom enkäten var öppen för svar under en 

kort period, tio dagar, ansåg vi att deras svar inte skulle förändras under den perioden. Därav blev 

även konstansen hög för denna studie. Med hjälp utav de fyra komponenterna kan en tydligt se 

hur reliabiliteten är hög i denna studie.  

Validi te t  

För att en enkätstudie ska besitta hög validitet ska frågorna syfta till att mäta det studien 

undersöker (Trost & Hultåker, 2016, s. 62). Med hänsyn till detta sammanställdes enkäten 

gemensamt för att diskutera fram frågor som skulle svara på våra forskningsfrågor. Som nämnt 

svarade respondenterna på enkäten individuellt vilket gav utrymme för eventuell feltolkning av 

frågorna men i samma avseende som med reliabiliteten så kunde vi inte ta hänsyn till detta 

(Stukát, 2011, ss. 133-134). Enkätfrågorna täcker varken mer eller mindre än det studien syftar till 

(Stukát, 2011, 135). Vi anser därför att denna enkätstudie har hög validitet eftersom den kunde 

användas för att besvara våra forskningsfrågor. 

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) ställs höga krav på forskare att bibehålla forskningens position i 

samhället och i framtiden. Forskare har ett särskilt ansvar för de medverkande i forskningsstudier 

samt för de som kan påverkas av eller dra nytta av forskningsresultaten. En forskare bör inte 

påverkas av yttre faktorer eller manipulering som kan inverka på resultaten och gynna någons 

privata intresse (Vetenskapsrådet, 2017, s. 8). Denna studie är gjord enligt de riktlinjer och 

forskningsetiska principer som är formulerade i Vetenskapsrådets (2017) bok God forskningssed. 

Dessa forskningsetiska principer tar hänsyn till information, samtycke, anonymisering, 

konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2017, ss. 13-14).   

Information 

All typ av forskning inleds med en utförlig information till de medverkande. Informationen bör 

innehålla en beskrivning av studiens syfte samt understryka att all form av deltagande är frivilligt 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 27).  Informationen till respondenterna i denna studie skickades ut i 

samband med enkäten, se bilaga 1. Hänsyn togs till den forskningsetiska principen om 

information och respondenterna blev på så sätt informerade om studiens syfte samt om deras 

frivillighet till deltagande.  

Samtycke 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska de medverkande efter att ha tagit del av informationen 

gällande studien ge sitt samtycke till deltagande i studien. De medverkande ska bli informerade 
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om att deras deltagande i studien när som helst går att återkalla (Vetenskapsrådet, 2017, s. 27). I 

denna studie skickades inget separat brev om medgivande ut till respondenterna utan deras val att 

besvara enkäten indikerade deras samtycke till att delta. Däremot blev de informerade i enkäten 

om att deras deltagande i studien när som helst gick att avbryta, se bilaga 1.  

Anonymiser ing och konf ident ia l i t e t  

Anonymisering innebär att kopplingen mellan svar på en enkät och den individ som angett svaren 

har eliminerats. Vetenskapsrådet (2017) skriver dock att det i vissa studier inte är intressant att ha 

information och enskilda individers identitet (Vetenskapsrådet, 2017, ss. 40-41). Denna studie är 

ett exempel på detta. Vi har valt att inte fråga respondenterna om något annat än det som rör 

deras roll som lärare. 

 

Konfidentialitet handlar om att inte sprida de uppgifter en har samlat in vilket innebär att skydda 

uppgifterna mot obehöriga (Vetenskapsrådet, 2017, s. 40). I enlighet med detta lagras all insamlad 

data på ett sätt som gör att ingen obehörig kan få tillgång till det samt att all data efter studiens 

genomförande kommer att raderas.  

Nytt jande 

Den forskningsetiska principen om nyttjande innebär att all data som samlats in enbart får 

användas i forskningssyfte och inte för något privat ändamål (Vetenskapsrådet, 2017, s. 8). Med 

hänsyn till detta används allt insamlat material endast till denna studie.  

Arbetsfördelning 

Som nämnt tidigare i metodavsnittet delades sammanställning av enkätfrågorna upp mellan oss. 

Vi granskade även varandras sammanställningar för att de skulle överensstämma. Vi har haft 

huvudansvar för olika skrivna avsnitt i studien. Amanda Josefsson har haft huvudansvar för 

avsnitten bakgrund, metod och diskussion. Matilda Gustafsson har istället haft huvudansvaret för 

avsnitten forskning, teori och analys. Studiens sammanfattning, inledning och resultat har vi 

arbetat fram i samspel med varandra. Vi vill dock poängtera att samtliga delar av studien är 

bearbetade och godkända av oss båda. 

 



 

 26 

Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten av både den kvantitativa deskriptiva analysen och den 

kvalitativa innehållsanalysen. Resultaten är uppdelade utifrån frågeställningarna från enkäten. 

Frågorna är indelade i rubrikerna: “Möblering”, “Prestationer som skäl till placeringsval”, 

“Högpresterande elever” och “Lågpresterande elever”. Varje rubrik har tillhörande 

underrubriker.  

 

Som nämnt kunde respondenterna kryssa i flera alternativ på flera frågor. För att förtydliga vilka 

frågor de hade denna möjlighet på kommer detta att skrivas ut under respektive fråga. Dessa 

frågor har även alternativet “annat”. Det bidrog till att det tillkom nya kategorier vid 

analyseringen av svaren på frågorna. Till följd av detta kan det ha lett till att resultatet, andelen 

procent, blev lågt på några av de nya kategorierna. Exempel på sådana kategorier är: “med en 

medelpresterande elev” och "kunna stödjas av andra elever”. Några av de nya kategorierna med 

relativt få svar sammanfogades även till en enda kategori benämnd som “övrigt”. Denna kategori 

kommer enbart att presenteras i tabellerna och inte i den skrivna texten. Beslutet togs på grund av 

att svaren i kategorin var av minoritet och var därför mindre relevanta för studiens resultat.  

Möblering 

Klassrumsmöbler ingens form 

Tabell 1: Lärarnas möbleringsformer i klassrummet i antal och procent. 

 
Meningen med frågan var att få upp en bild av hur lärarna möblerat i sina klassrum. Detta skulle 

underlätta för de kommande frågorna. Lärarna kunde i denna fråga kryssa i flera alternativ för att 

välja de olika möbleringsformerna de hade i klassrummet. Svaren sorterades in i fem kategorier 

med några tillhörande underkategorier. 0,2 procent av svaren uteblev. 
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Av de 237 stycken svar hade den största andelen av lärarna sina bänkar i rader eller i grupper. Av 

dessa var det bänkar i rader som var vanligast (35,1 %). Raderna bestod antingen av två till fyra 

bänkar bredvid varandra eller av längre rader som sträckte sig över klassrummet. Av de 

alternativen var rader med två till fyra bänkar bredvid varandra som var vanligast. Samma antal 

lärare hade även möblering i grupp, vilket motsvarar 30,0 procent av lärarna.  Därefter var det 

16,2 procent av lärarna som hade enskilda bänkar och 9,9 procent av lärarna som hade placering 

längs väggarna. De minst förekommande möbleringarna var formationer (6,8 %) såsom hästsko-, 

kvadrat- och z-form, där hästskoformen var mest frekvent av de tre.  

Utgångspunkt v id möbler ing 

Tabell 2: Lärarnas fokus vid möblering av sina klassrum i antal och procent. 

 
Meningen med den här frågan var att se vad lärarna fokuserar mest på när de möblerar i sina 

klassrum. Om lärarna fokuserade på flera saker i samband med möblering i deras klassrum kunde 

de kryssa i flera alternativ eller lägga till en egen kommentar. Deras svar placerades in i tio 

kategorier, inget svar uteblev.  

 

Den största andelen av lärarna fokuserade på att möbleringen skulle bidra till arbetsro i 

klassrummet (21,1 %). Det var även många som fokuserade på att eleverna skulle se tavlan (16,8 

%) eller på att behöva separera eleverna från något eller någon (14,7 %). 12, 2 procent av lärarna 

tyckte det var viktigt att eleverna skulle se läraren och 10,9 procent av lärarna tyckte att eleverna 

skulle kunna samtala med varandra. Därefter låg fokus på grupparbeten (7,1 %), skapa rum i 

rummen (6,1 %) och samlingsplats (5,7 %). Minst fokus låg på att eleverna skulle se sina 

klasskamrater (3,8 %). 
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Anledning t i l l  möbler ingens fokus 

Tabell 3: Tema 1 – ”Anledning till möbleringens fokus” med kategorier och underkategorier. 

Lärarna hade möjlighet att frivilligt svara på en följdfråga gällande deras fokus för möbleringen i 

klassrummet, se tabell 3.  Frågan gav lärarna en möjlighet att berätta varför de valt att fokusera på 

just det de angivit i frågan innan. 195 stycken lärare valde att besvara frågan. De främsta 

anledningarna till lärarnas val av fokus för möbleringen som blev synliga genom innehållsanalysen 

var samarbete, konflikter, fokus och koncentration, delaktighet och variation. 

 

För att skapa en lärmiljö med förutsättningar för inkludering, delaktighet och socialt 
samspel. 

Mina elever ser mig som allt för allvetande, så har arbetat mycket med att de ska se 
varandra som resurs och lära av varandra.  

 

Citaten ovan är en god representation av varför samarbete påverkade flera av lärarnas val av 

fokusområde vid möblering av klassrummet. Samarbete kunde innebära lite olika saker bland 

lärarna. Vissa lärare menade på att de arbetade med kooperativt lärande och på det sättet var 

samarbete en anledning till deras didaktiska avvägningar gällande möbleringen. Andra lärare 

menade på att det var viktigt att eleverna såg varandra som resurser för lärande. Flera lärare 

uppgav även att samarbeten gav dem möjligheten att utveckla elevernas kommunikation, samspel 

och kamratskap. Konflikter var en anledning till att lärarna valde att fokusera på att separera 

elever från något eller någon. Genom att separera elever menade lärarna på att de kunde minska 

eller undvika uppkomsten av osämja mellan elever i klassrummet. Lärare som uppgav att fokus 

och koncentration hos eleverna var anledningen till deras val av fokus för möbleringen talade 

både om att det var för att skapa ett lugn i klassrummet men även för att det gav bästa möjliga 

inlärningsresultat hos eleverna. Nästa anledning som var vanlig bland lärarna var delaktighet. De 

lärare som angav denna anledning tyckte att elevernas möjlighet att se varandra eller tavlan 

skapade en form av delaktighet i klassrummet. Det hjälpte oroliga grupper att koncentrera sig på 

såväl uppgiften som på genomgångar. Någon form av variation i möbleringen är den sista 
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anledningen till det valda fokus för möbleringen som visade sig bland lärarna. Lärarna uppgav 

olika påståenden om hur de skapar variation i möbleringen. De mest förekommande typerna av 

variation var alternativa sittplatser för eleverna i klassrummet samt en flexibel möblering.  

Prestationer som skäl till placeringsval 

Tabell 4: Hur ofta lärarna använde prestationer som skäl till placeringsval i antal och procent. 

 
I frågan fick lärarna gradera sig själva på en rangordningsskala med värdena 1-6, utifrån hur ofta 

de ansåg sig ta hänsyn till elevernas prestationer vid placering. 1,3 procent av lärarna tänkte inte 

alls på elevernas prestationer. 5,9 procent av lärarna tänkte på det någon gång, 8,4 procent av 

lärarna tänkte på det ett fåtal gånger, 12,2 procent av lärarna tänkte på det ofta och 22,4 procent 

av lärarna tänkte på det mer än ofta. Nästan hälften av lärarna (49,8 %) tänkte på det alltid. 

Högpresterande elever 

Placer ing av högpresterande e l ever  

Tabell 5: Lärarnas placering av de högpresterande eleverna i antal och procent. 

 
På enkätfrågan med påståendet “Jag placerar gärna högpresterande elever…” kunde lärarna 

uppge flera alternativ som passade till deras val av placering av högpresterande elever i 

klassrummet. 

 

Lärarnas svar har arrangerats i tio stycken kategorier. 3,0 procent av lärarnas svar kunde inte 

kategoriseras och dessa benämns därmed som “uteblivet svar”. Den största andelen av lärarna 

(23,8 %) uppgav att de gärna placerar högpresterande elever tillsammans med en annan 

högpresterande elev. Något färre lärare uppgav att de placerar högpresterande elever tillsammans 
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med en lågpresterande elev (16,3 %) eller tillsammans med en god kamrat (14,2 %). Det var 

ungefär lika många lärare som valde att placera de högpresterande eleverna i mitten av 

klassrummet (10,2 %) som långt bak i klassrummet (9,3 %). Några lärare (4,2 %) uppgav att de 

gärna placerar dessa elever nära läraren. Minst vanligast var valet att placera de högpresterande 

eleverna långt fram i klassrummet (2,5 %), avskilt från övriga klasskamrater (1,3 %) och 

tillsammans med en medelpresterande elev (0,8 %). 

 

Motiv för  placer ingen av högpres terande e l ever  

Tabell 6: Lärarnas anledningar till placeringen av högpresterande elever i antal och procent.  

 
Denna fråga strukturerades på samma sätt som tidigare fråga om lågpresterande. Även här kunde 

lärarna kryssa i flera alternativ. Syfte här var även att få fram vad för anledning lärarna hade med 

placering av högpresterande elever i klassrummet. Lärarnas svar placerades in i nio stycken 

kategorier. Utöver de var det 0,8 procent av svaren som uteblev.   

  

Den största andelen av lärarna placerade ut högpresterande elever på en plats där eleverna skulle 

utmanas (23,7 %). Därefter placerades de ut för att stödja andra elever (18,1 %), bidra till arbetsro 

(14,9 %) och för att öka koncentrationen (12,7 %). Det var 4,8 procent av lärarna som inte hade 

någon anledning till varför de placerade ut högpresterande elever på vissa platser men 2,4 procent 

av lärarna placerade elever nära läraren. Till skillnad från den stora mängden lärare som placerade 

elever bredvid någon för att stödja en annan så var det bara 1,2 procent av lärarna som placerade 

högpresterande elever bredvid en annan elev för att stödjas av den andra. 
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Placer ingens påverkan på de högpresterande e l everna 

Tabell 7: Tema 2 – ”Placeringens påverkan på de högpresterande eleverna” med kategorier och underkategorier. 

 
På följdfrågan där lärarna frivilligt kunde svara på om de ansåg att deras placering av 

högpresterande eleverna hade ökat deras prestationer, se tabell 7, valde 156 stycken lärare att 

svara. Majoriteten av lärarna svarade att deras placering av de högpresterande eleverna faktiskt 

hade ökat elevernas prestationer. De vanligaste anledningarna som lärarna uppgav påverkat 

elevernas prestationer positivt var möjligheten att stödjas av eller stödja andra elever och att få 

utmanas i sitt skolarbete. Lärarna menade på att genom att placera en högpresterande elev 

tillsammans med en lågpresterande elev får den eleven med högre prestationsnivå agera gott 

exempel på hur en beter sig i klassrummet samt öva på att sätta ord på kunskapen hen besitter.  

 

Den högpresterande kan befästa sina kunskaper genom att muntligt förklara för sin 
lågpresterande kamrat. Den högpresterande ökar också sin sociala kompetens genom att 
hjälpa andra.  

 

Många av lärarna uppgav även att de högpresterande eleverna kan hjälpa de lågpresterande 

eleverna. På det sättet menade lärarna att de får mer tid till att hjälpa de elever som verkligen 

behöver det. De lärare som uppgav att högpresterande elever gynnas av att placeras tillsammans 

med en elev med liknande prestationsnivå, menade på att eleverna då fick möjlighet att lösa 

svårare uppgifter och att de kunde ta inspiration av varandra i skolarbetet.  

 

är eleverna i lärpar är så nära som möjligt i sin proximala utvecklingszon upplever jag att 
de kan hjälpa varandra. Det blir inte en som gör jobbet, båda måste jobba och prestera. 

 

Citatet ovan blir en representation av hur flera lärare tänkte kring placeringen av elever med 

liknande prestationsnivå. Lärarna som uppgav att de ansåg att de högpresterande elevernas 

prestationer ökat genom att de utmanas mer hade två olika anledningar till detta. Några lärare 

menade på att tillsammans med en annan högpresterande elev behöver eleven inte agera lärare 

utan utmanas istället i sitt eget tänkande. Andra lärare menade dock på att en högpresterande elev 
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utmanas när de ger förklaringar till lågpresterande elever och att de därmed utvecklar sitt 

skolspråk.   

Lågpresterande elever 

Placer ing av lågpres terande e l ever 

Tabell 8: Lärarnas placering av de lågpresterande eleverna i antal och procent. 

 
På påståendet “Jag placerar gärna lågpresterande elever…?” hade lärarna, som nämnt, 

möjligheten att kryssa i flera alternativ som de ansåg representerade deras val av placering av 

lågpresterande elever i klassrummet. 

 

Lärarnas svar har placerats in i tio stycken kategorier. 1,0 procent av lärarnas svar kunde inte 

kategoriseras och redovisas därför i kolumnen märkt med “uteblivet svar”. Den placering av 

lågpresterande elever i klassrummet som var vanligast var en placering nära läraren (24,5 %). Att 

placera de lågpresterande eleverna långt fram i klassrummet var även det vanligt (18,1 %). Många 

av lärarna uppgav att de valde en placering baserat på vem de lågpresterande eleverna skulle sitta 

bredvid. Det mest förekommande alternativet var att placera eleverna tillsammans med en god 

klasskamrat (13,9 %). Därefter följde valet att placera eleven tillsammans med en högpresterande 

elev (13,2 %) eller tillsammans med en annan lågpresterande elev (9,0 %). 1,7 procent av lärarna 

uppgav att de placerar de lågpresterande eleverna tillsammans med en medelpresterande elev. En 

del lärare (5,1 %) uppgav att de gärna placerar lågpresterande elever avskilt och inte tillsammans 

med en annan klasskamrat. Minst vanligt var att placera de lågpresterande eleverna i mitten av 

klassrummet (3,2 %) och långt bak i klassrummet (2,4 %).  
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Motiv för  placer ingen av lågpres terande e l ever  

Tabell 9:  Lärarnas anledningar till placeringen av lågpresterande elever i antal och procent. 

 
För att se vilken anledning lärarna hade till en viss möblering av sitt klassrum fick de möjlighet att 

kryssa i en eller flera exempel på anledningar som instämde enligt dem. Lärarnas svar har sorteras 

in i nio stycken kategorier, utöver de var det 0,3 procent av svaren som uteblev. 

 

Den största andelen av lärarna placerade lågpresterande elever nära läraren för att läraren skulle 

vara nära till hands (24,4 %). En stor andel av lärarna placerade även lågpresterande elever på ett 

ställe där koncentrationen skulle öka för eleven (21,2 %) och på ett ställe där eleven skulle känna 

sig trygg (20,9 %). Därefter kom arbetsron i klassrummet (14,1 %) och att eleven ska utmanas 

(9,3 %). 3,1 procent av lärarna tyckte det var viktigt att de lågpresterande eleverna skulle stödja 

andra elever däremot var det bara 0,6 procent av lärarna som placerade eleverna så att de skulle 

stödjas av andra. 1,6 procent av lärarna hade ingen anledning till varför de placerar ut 

lågpresterande elever på en viss plats. 

  

Placer ingens påverkan på de lågpresterande e l everna 

Tabell 10: Tema 3 – ”Placeringens påverkan på de lågpresterande eleverna” med kategorier och underkategorier. 

På följdfrågan där lärarna frivilligt kunde svara på om de ansåg att deras placering av de 

lågpresterande eleverna i klassrummet hade ökat elevernas prestationer, se tabell 10, valde 169 

stycken lärare att svara. Majoriteten av lärarna svarade att deras placering av de lågpresterande 

eleverna faktiskt hade ökat elevernas prestationer. De främsta anledningarna till att lärarna ansåg 
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att elevernas prestationer hade ökat var att läraren fanns nära till hands, att eleven kunde stödjas 

av eller stödja andra elever samt att tryggheten hos eleven hade ökat. De lärare som ansåg att 

närheten till läraren hade påverkat de lågpresterande elevernas prestationer positivt menade på att 

närheten bidrog till att dessa elever snabbare kunde få hjälp. Med läraren nära kunde dessa elevers 

svårigheter uppmärksammas och eleverna kunde undgå från att bli sittandes ovetandes om hur de 

skulle lösa uppgiften. Flera lärare uppgav även att de lågpresterande elevernas koncentration och 

arbetsro ökade när de satt nära läraren. En lärare beskrev fördelen med att placera de 

lågpresterande eleverna nära läraren på det här sättet: 

 

Tryggheten och stöd är viktigt för dessa elever då de oftast vet att de har svårigheter och 
utmaningar i det dagliga skolarbetet. Det får de om de sitter nära pedagog. 

 

De lärare som ansåg att de lågpresterande elevernas prestationer ökat på grund av att de kunde 

stödjas av eller stödja andra elever menade på att eleverna genom sina klasskamrater kunde få 

draghjälp, stimulans och en känsla av delaktighet. Flera lärare berättade att genom att placera en 

lågpresterande elev tillsammans med en annan lågpresterande elev får eleven en ökad känsla av 

delaktighet genom att få möjlighet att diskutera med någon på samma nivå som hen själv. Dessa 

lärare uppgav även att det är lättare för dem att hjälpa de lågpresterande eleverna på det här sättet 

då de slipper springa mellan dessa elever. De lärare som menade på att elevernas prestationer har 

ökat genom att de blivit placerade tillsammans med en högpresterande elev skrev att de trodde att 

detta berodde på att den högpresterande elevens arbetsmoral smittat av sig och att den 

högpresterande eleven kan ge förklaringar på elevnivå. En lärare beskrev interaktionen som kan 

ske när elever med olika prestationsnivåer placeras tillsammans på det här sättet: 

 

Ja, båda eleverna växer. Den lågpresterande eleven kan få hjälp oftare än jag kan bistå och 
eleven som hjälper får tänka efter och verbalisera sina kunskaper. 

 

En del lärare upplevde att deras placering av de lågpresterande eleverna ökade elevernas trygghet 

och därmed också deras prestationer. Med ökad trygghet vågade fler elever ställa frågor och visa 

vad de kunde. Tryggheten ansågs öka när en lågpresterande elev var placerad nära läraren eller 

tillsammans med en god kamrat. 
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Analys 

Analysen är indelad i två huvudrubriker. Rubrikerna kommer från de resultat som presenterats i 

resultatavsnittet ovan och innefattar lärarnas didaktiska avvägningar gällande möblering samt 

placering av hög- respektive lågpresterande elever i klassrummet. Under rubrikerna presenteras 

de övergripande resultaten och hur dessa förhåller sig till Uljens (1997) skoldidaktiska teori. Med 

hjälp av den skoldidaktiska teorin analyseras resultaten, som nämnt i teoriavsnittet, i förhållande 

till de kontexter lärarnas avvägningar sker inom (Uljens, 1997, s. 176). Genom att sätta in lärarnas 

val av möblering och placering av elever i möjliga kontexter kan vi säga något om vilka 

avvägningar lärarna gör samt hur dessa avvägningar påverkas av det som sker i skolan och i 

samhället.    

Lärarnas avvägningar gällande möbleringen i klassrummet 

I Uljens (1997) modell kan vi se, som nämnt tidigare i teoriavsnittet, att lärares avvägningar inför 

en undervisningssituation påverkas av de kulturer och kontexter som råder i samhället och i 

skolan. Vilka didaktiska avvägningar en lärare gör gällande möbleringen i klassrummet påverkas 

på så sätt också av dessa kontexter och inte minst av de som skapas i skolan (Uljens, 1997, s. 

176). Då denna studie inte direkt undersöker hur kulturer och kontexter i samhället påverkar 

lärarnas val kan vi endast göra antaganden utifrån de svar lärarna har angett. Exempel på ett 

sådant antagande kan vara att lärarnas avväganden gällande möbleringen påverkas av skolans 

organisation med personal och resurser (ibid, s. 184). Varför just denna kontext och andra 

kontexter kan påverka lärares didaktiska avvägningar gällande möbleringen analyseras nedan.   

 

De flesta lärare uppgav att de använder möbleringsformer som rader (35,1 %), grupper (30 %) 

och enskilda bänkar (16,2 %), se tabell 1. De minst vanliga formerna för möblering var 

formationer som hästsko-, kvadrat- och z-form (6,8 %) och bänkar placerade längs väggen (9,9 

%), se tabell 1. Vi kan med säkerhet säga att lärarnas didaktiska avvägningar gällande möbleringen 

i klassrummet till viss del berodde på vilket fokus de ville att möbleringen skulle syfta till. Det 

vanligaste bland lärarna var att möbleringen skulle bidra till arbetsron i klassrummet (21,0 %), att 

eleverna såg tavlan (16,8 %) och att elever skulle separeras från något eller någon (14,8 %), se 

tabell 2. Efter dessa var det vanligt att lärarna valde att fokusera på att möbleringen skulle bidra 

till att eleverna såg läraren (12,2 %) och att eleverna skulle kunna samtala med varandra (10,9 %), 

se tabell 2.  

 

I lärarnas svar på den frivilliga följdfrågan om deras anledning till valet av fokus vid möblering 

blir fler av lärarnas didaktiska avvägningar synliga, se tabell 3. Även vilka av kontexterna från 
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Uljens (1997) modell som lärarnas avväganden kan ha påverkats av blir synliga. Flertalet lärare 

uppgav att samarbete var deras främsta anledning till deras valda fokus för möbleringen. Av dessa 

lärare var det många som påstod att deras arbete med kooperativt lärande var bidragande. Utifrån 

Uljens (ibid) modell hamnar detta påstående under kontexten skolans organisation. Möjligheten i 

skolans organisation med utbildad personal, utrustade lokaler och resurser (Uljens, 1997, s. 184) 

gör lärarnas arbete med, i det här fallet, kooperativt lärande genomförbart. Konflikter är en annan 

anledning till lärarnas valda fokus för möbleringen som blir synlig i lärarnas svar på den frivilliga 

följdfrågan. Konflikter mellan elever påverkade lärarnas didaktiska avvägningar gällande 

möbleringen av klassrummet. På så sätt blir elevers förutsättningar och behov en kontext som 

lärarnas val och planering inför en undervisningsprocess påverkas av och sker inom. I den 

skoldidaktiska teorin ses även olika värderingar som råder i samhället som en kontext lärare blir 

påverkade av i sitt beslutsfattande (ibid, s. 184). Lärarna i denna studie uppgav bland annat att 

möjligheten till fokus och koncentration i klassrummet var en anledning till deras val av fokus vid 

möblering. En lugn miljö uppgavs bidra till koncentration samtidigt som fokus och koncentration 

uppgavs bidra till bästa möjliga inlärningsresultat. Möjligheten till variation i klassrummet genom 

flexibilitet var även det en vanlig anledning hos lärarna. Dessa tre typer av påståenden i relation 

till den skoldidaktiska teorin visar att värderingar i samhället är avgörande vid vissa didaktiska 

avvägningar. Värderingar som att ett lugnt klassrum bidrar till koncentration, att koncentration 

och fokus ger bästa möjliga inlärningsresultat och att variation uppnås genom en flexibel 

möblering kan vara värderingar både från samhället, skolan eller den enskilda läraren. Om nu 

dessa påståenden är ett resultat av lärarens egna värderingar, skolans värderingar eller värderingar 

i samhället är inte det viktiga. Det viktiga är bara att värderingar av olika slag visar sig påverka de 

didaktiska avvägningar lärare behöver göra inför en undervisningsprocess (ibid, ss. 182-183).  

Lärarnas avvägningar gällande placering av elever i klassrummet 

I enkäten som skickades ut till lärarna fick de möjlighet att ta ställning till hur ofta de tänker på 

elevers prestationer när de väljer platser till eleverna i klassrummet, se tabell 4. 49,8 procent av 

lärarna uppgav att de alltid tar hänsyn till elevernas prestationer vid placering av elever i 

klassrummet.  22,4 procent av lärarna uppgav att de mer än ofta tänker på detta. 12,2 procent av 

lärarna uppgav att de tänker på det ofta medan 15,6 procent av lärarna enbart tänker på elevernas 

prestation vid placering ett fåtal gånger, någon gång eller inte alls. Det här tyder på att majoriteten 

av lärarna alltid eller mer än ofta gjorde didaktiska avvägningar gällande elevernas prestationer 

och därmed också gällande elevernas förutsättningar och behov vid placering. Uljens (1997) 

modell för den skoldidaktiska teorin visar att lärare gör avvägningar med de metoder de väljer att 

använda i klassrummet. Placering av elever är ett exempel på en sådan metod. På samma sätt som 

lärarnas didaktiska avvägningar gällande möbleringen påverkas av kulturer och kontexter i 

samhället (Uljens, 1997, s. 176) påverkas även lärarnas avvägningar gällande placering av elever av 

detta. Eftersom att denna studie inte undersöker hur kulturer och kontexter påverkar kan vi även 
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här bara göra antaganden. Exempel på kontexter som lärarna kan påverkas av vid val av 

placeringar av elever med olika prestationsnivåer är: elevens förutsättningar och behov, skolans 

organisation och den politiska kontexten (ibid, ss. 176, 184). 

Avvägningar gäl lande placer ing av högpresterande e l ever  

De flesta lärare uppgav att de gärna placerar högpresterande elever tillsammans med en annan 

högpresterande elev (23,8 %), se tabell 5. Det var även vanligt att lärarna placerade de 

högpresterande eleverna bredvid en lågpresterande elev (16,3 %) eller bredvid en god kamrat 

(14,2 %). De lärare som uppgav en placering av de högpresterande eleverna på en specifik plats i 

klassrummet var mitten (10,2 %) och långt bak i klassrummet (9,3 %) de vanligaste platserna. 

Mindre vanligt var det att placera de högpresterande eleverna nära läraren (4,2 %) och långt fram 

(2,5 %). Som nämnt tidigare valde lärarna, i de flesta fall, elevernas placeringar utefter elevernas 

prestationsnivåer. De flesta lärarna har alltså gjort en didaktisk avvägning gällande vilken 

placering i klassrummet som var mest fördelaktig för de högpresterande eleverna eller för klassen 

som helhet. Det som låg till grund för lärarnas avvägningar får vi reda på genom att titta på vilka 

anledningar lärarna hade till placeringen av högpresterande elever, se tabell 6. För att kunna 

analysera vad som låg till grund för lärarnas avväganden utifrån Uljens (1997) teori behöver vi 

även få en större förståelse för vilken eller vilka av Uljens (ibid) kontexter som kan ha påverkat 

lärarnas avväganden. Vilka kontexter som kan ha påverkat lärarnas val av placering av de 

högpresterande eleverna kan bli synliga genom innehållsanalysen presenterad i tabell 7.  

 

Den anledning som flertalet av lärarna angav för placeringen av de högpresterande eleverna var 

att dessa elever skulle utmanas (23,7 %), då genom att antingen förklara koncept eller genom att 

inte behöva agera lärare utan istället få chans till eget tänkande. En analys av dessa påståenden, 

utifrån Uljens (1997) modell, visar att lärarna kan ha gjort didaktiska avvägningar utifrån den 

politiska kontexten. Som nämnt i bakgrundsavsnittet står det i skollagen 3 kap. 2 § att de elever 

som lätt når kunskapskraven ska ges ledning och stimulans att nå längre i sin kunskapsutveckling. 

Utifrån detta kan det vara tänkbart att fler lärare valde att fokusera på att de högpresterande 

eleverna skulle utmanas (23,7 %) än på att de lågpresterande eleverna ska utmanas (9,3 %) i 

klassrummet, se tabell 9. Anledningen som många lärare angav, efter att eleverna skulle utmanas, 

var att de högpresterande eleverna genom sin placering skulle kunna stödja andra elever (18,1 %). 

Lärarna uppgav att denna placering gynnade de högpresterande elevernas möjlighet att befästa 

sina kunskaper. Många lärare påstod dock att placeringen ger dem tid att hinna med de elever 

som behöver mer stöd av läraren, se tabell 7. Dessa lärares konstaterande, av brist på tid, 

indikerar att skolans organisation som kontext (Uljens, 1997, s. 184) påverkar lärarnas didaktiska 

avvägningar gällande placeringen av de högpresterande eleverna. Brist i skolans organisation gör 

att vissa av lärarna kände ett behov av att ta hjälp av de högpresterande eleverna för att hinna 

med att stötta de elever som är i mer behov av det.  
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Avvägningar gäl lande placer ing av lågpresterande e l ever  

Till skillnad på var flertalet av lärarna angav att de placerar högpresterande elever var det 

vanligare att lärarna angav en placering av de lågpresterande eleverna på en specifik plats i 

klassrummet, se tabell 8. En placering nära läraren (24,5 %) och långt fram (18,1 %) var de mest 

förekommande. De mest förekommande placeringarna av högpresterande elever på en specifik 

plats i klassrummet, i mitten (10,2 %) och långt bak (9,3 %), var bland de minst förekommande 

placeringarna av lågpresterande elever, i mitten (3,2 %) och långt bak (2,4 %). Efter en placering 

på en specifik plats i klassrummet uppgav flera av lärarna att de gärna placerar lågpresterande 

elever tillsammans med en god kamrat (13,9 %) eller tillsammans med en högpresterande elev 

(13,2 %).  

 

Lärarnas didaktiska avvägningar för placering av de lågpresterande eleverna skiljer sig från de 

avvägningar lärarna gjorde för placering av de högpresterande eleverna. I motsats till lärarnas 

anledning till placeringen av högpresterande elever, att de skulle utmanas, var lärarnas främsta 

anledningar till placeringen av lågpresterande elever att läraren skulle kunna vara nära till hands 

(24,4 %) och att öka elevernas koncentration (21,2 %) och känsla av trygghet (20,9 %), se tabell 9. 

Tar en hänsyn till det som skrivet i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 om 

att ett särskilt ansvar ska tas för de elever som har en risk att ej nå upp till målen (Skolverket, 

2018, s. 6) och kopplar detta till Uljens (1997) modell för den skoldidaktiska teorin kan en se att 

lärarnas avvägningar kan ha påverkats av den politiska kontexten. Skrivelsen av Skolverket (2018) 

kan vara anledningen till att lärarnas didaktiska avvägningar gällande placering av lågpresterande 

elever har ett högre fokus på att öka dessa elevers stöd, koncentration och fokus, än vad 

avvägningar gällande de högpresterande eleverna har. Lärarna menade att ha läraren nära till 

hands bidrog till att de lågpresterande eleverna fick hjälp fortare och att detta dessutom bidrog till 

ökad koncentration hos elever, se tabell 10. Stöd av klasskamrater ansågs även det bidra till 

draghjälp och stimulans i skolarbetet. Ett till påstående från lärarna som visar på att den politiska 

kontexten med skrivelser i läroplanen påverkar de didaktiska avvägningarna är att lärarna ansåg 

att en placering nära läraren eller tillsammans med en god kamrat ökade de lågpresterande 

elevernas trygghet och självkänsla i skolan. Samma tankesätt och värnande om elevernas stöd och 

trygghet i skolan har inte blivit lika tydligt bland de didaktiska avvägningarna för placeringen av 

de högpresterande eleverna.  

Sammanfattning av analysen 

Sammanfattningsvis kan vi se att lärare gjorde många olika didaktiska avvägningar gällande 

möbleringen av klassrummen samt gällande placeringen av elever med olika prestationsnivåer. 

Lärarnas didaktiska avvägningar gällande möbleringen bestod av valet av möbleringsform, där 

rader och grupper var de mest förekommande, och valet av fokus för möbleringen. Det fokus 
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som var de vanligaste bland lärarna var arbetsron i klassrummet, att eleverna såg tavlan och att 

elever skulle separeras från något eller någon. Lärarnas didaktiska avvägningar gällande 

möbleringen kan ha tagits i kontexter som skolans organisation, elevens förutsättningar och 

behov och värderingar i samhället (Uljens, 1997, ss. 176, 184). Lärarnas påståenden tydde på att 

de påverkats av arbetssätt, bland annat kooperativt lärande, som var möjliga inom ramen för 

skolans organisation. Det framkom även att konflikter mellan elever, elevers förutsättningar och 

behov, påverkat lärarnas avvägningar samt värderingar om hur arbetsmiljön i klassrummet ska 

vara och vad som ger bästa möjliga inlärningsresultat.  

 

Lärarnas didaktiska avvägningar gällande placeringen av elever kan vi se påverkades till viss del av 

vilken prestationsnivå eleverna befann sig på. De högpresterande eleverna placerades vanligtvis 

tillsammans med en annan högpresterande elev eller tillsammans med en lågpresterande elev. De 

placerades även i större utsträckning längre bak i klassrummet än vad lågpresterande elever 

gjorde. De högpresterande elevernas placering valdes av lärarna främst för att eleverna skulle 

utmanas eller stötta andra elever. Lärarnas didaktiska avvägningar gällande placeringen av 

högpresterande elever kan ha påverkats av kontexter som elevens förutsättningar och behov, den 

politiska kontexten samt skolans organisation (Uljens, 1997, ss. 176, 184). Med elevens 

förutsättningar och behov menas här elevens prestationsnivå. Den politiska kontexten innefattar 

skrivelserna i skollagen och skolans organisation innefattar lärarnas påståenden av brist på tid till 

att hjälpa alla elever. 

 

Det var vanligt bland lärarna att placera de lågpresterande eleverna nära läraren, långt fram i 

klassrummet eller tillsammans med en god kamrat eller högpresterande elev. Placeringen valdes 

främst för att läraren skulle vara nära till hands, för att öka elevernas koncentration eller för att 

öka elevernas trygghet. Lärarnas didaktiska avvägningar kan ha påverkats av elevens 

prestationsnivå eller av skrivelser i läroplanen vilka faller under kontexterna elevernas 

förutsättningar och behov och den politiska kontexten (Uljens, 1997, ss. 176, 184).  
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Diskussion 

Vårt resultat i förhållande till forskningen, som har presenterats, kommer här att diskuteras med 

likheter och olikheter de har med varandra. Diskussionen är uppdelad utifrån vad forskningen 

och resultatet säger allmänt om möblering, gruppformationer och rader samt om hög- och 

lågpresterande elever. Efter jämförelsen mellan den tidigare forskningen och vår studies resultat 

följer en slutsats där studiens forskningsfrågor besvaras. Diskussionsavsnittet avslutas med en 

beskrivning av vilken typ av vidare forskning denna studie kan bidra till samt vad vi anser 

intressant att forska mer om.  

 

Av resultatet fick vi fram att placering av möbler i rader förekom oftast (35,1 %), tätt därefter var 

det gruppkonstellationer (30,0 %). Utifrån Gremmens (2016) studie var det däremot mer vanligt 

att placera möbler i grupper (48 %) än i rader (40 %) (Gremmen, 2016, s. 759). Det en dock 

behöver ta hänsyn till är att Gremmens (2016) studie bara undersöker 50 stycken lärare som var 

verksamma i årskurserna 4-6, vilken kan ha påverkat att resultaten skildes sig åt. Gremmen (2016) 

skriver även om hur lärare ofta väljer att placera elever i rader i början av skolåren för att 

bibehålla en god klassrumsmiljö och arbetsro (Gremmen, 2016, s. 756). De flesta lärare i vår 

studie fokuserade på arbetsron i klassrummet (21,0 %) samt att separera elever från någon eller 

något (14,8 %). På grund av detta kan det ha påverkat att lärarna valde att placera eleverna i rader 

istället för i grupper.  

 

Fördelarna som Slavin (1980) och Bonus och Riordans (1998) nämner med att placera elever i 

grupper är att samarbeten och diskussioner lättare kan ske samt att det kan leda till att elever 

motivera varandra (Slavin 1980, s. 335; Bonus & Riordans, 1998, s. 30). Utifrån vårt resultat kan 

en se att lärarna som valde att placera elever i grupper hade samma anledningar som lärarna i de 

nämnda forskarnas studie. Flera lärare arbetade även med kooperativt lärande vilket gjorde det 

naturligt för dem att möblera i grupper. I Bonus och Riordans (1998) studie skriver de även hur 

gruppkonstellationer kan bidra till att elever blir distraherade, vilket gör att denna 

möbleringsform inte är att rekommendera i en nystartad klass. I en nystartad eller orolig klass är 

rader att föredra (Bonus & Riordans, 1998, s. 30), vilket både våra lärare och majoriteten av 

forskarna är överrens om. I Gremmens (2016) studieresultat nämner lärarna hur rader kan 

påverka överaktiva och okoncentrerade elever positivt, eftersom det kan öka elevernas 

koncentration att vara riktade mot tavlan och att se läraren (Gremmen, 2016, s. 759). Detta kom 

även Wannarka och Ruhl (2008) fram till (Wannarka & Ruhl, 2008, ss. 90-91). I vårt resultat kan 

vi se att vissa av lärarna tyckte det var viktigt att eleverna såg både tavlan (16,8 %) och läraren 

(12,2 %).  
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Utifrån Gremmens (2016) resultat var det vanligast att lärarna placerade elever utifrån deras 

akademiska prestationer (30,9 %) (Gremmen, 2016, ss. 759, 761). När vi bad våra respondenter 

att ta ställning till hur ofta de tar hänsyn till elevers prestationer vid placering av eleverna, ansåg 

49,8 procent att de alltid tog hänsyn till det. Från vårt resultat kan en se hur lärarna främst valde 

att placera högpresterande elever tillsammans med en annan högpresterande elev (23,8 %) och 

därefter tillsammans med en lågpresterande elev (16,3 %). Webb (1989) fann att genom att 

placera högpresterande elever tillsammans med lågpresterande elever hjälpte det dem att befästa 

sina kunskaper (Webb, 1989, s. 29). Lärarnas, i vår studies, främsta anledning till valet av 

placering av högpresterande elever var för att de skulle utmanas (23,7 %). Schwebel och Cherlin 

(1972) tar även upp hur lärare i deras studie valde att använda “skötsamma” elever för att 

separera en “stökig” elev från något eller någon (Schwebel & Cherlin, 1972, s. 545). I vårt resultat 

var det 14,8 procent av lärarna som hade anledning “att separera elever från något/någon” när 

hen möblerade. Resultatet kan tyda på att det vara många högpresterande elever som fick ta på 

sig rollen som skiljevägg. Webb (1989) skriver även om hur högpresterande elever lätt tar en 

lärarroll om den hamnar bredvid en klasskamrat som har en lägre kunskapsnivå (Webb, 1989, s. 

33). I vår studie var det många av lärarna som uppgav att de placerade högpresterande elever 

tillsammans med lågpresterande elever för att underlätta deras arbete. Detta gör att eleverna 

omedvetet tar en lärarroll för den andra eleven. Anledningen till varför lärarna använder eleverna 

för att underlätta sitt arbete, som nämnt i analysavsnittet, kan ha att göra med att de känner sig 

otillräckliga och ett eventuellt organisationsproblem på skolan. Konsekvensen som kan bli är att 

den hjälpande elevens potential och kunskapsutveckling hämmas (Hertz, 2014, s.195). 

 

Enligt vårt resultat placerade flertal av lärarna lågpresterande elever nära läraren (24,5 %), vilket 

även var vanligt förekommande i Gremmens (2016) studie. Den främsta anledningen till 

placeringen var för att lärarna skulle vara nära till hands (24,4 %). Resultatet som Good (1981) 

fick fram var att det var mer vanligt att placera lågpresterande elever längre ifrån läraren (Good, 

1981, s. 416), vilket inte överensstämmer med vårt resultat. Anledningen till det kan vara att hans 

studie utfördes 1981 samt att i den senaste utgåvan av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 står det att en ska ta särskilt ansvar för elever som har en risk att inte nå målen 

(Skolverket, 2018, s. 6). 

 

Gest och Rodkin (2011) skriver om hur de medverkande lärare inte lade någon stor vikt på att 

placera elever tillsammans med en kompis (Gest & Rodkin, 2011, s. 292). I vår studie var det 14,2 

procent av lärarna som värnade om att placera högpresterande elever tillsammans med en god 

kamrat samt 13,9 procent av lärarna som tänkte detsamma med lågpresterande elever. Gest och 

Rodkin (2011) skriver även om när lärarna i studien till slut placerade elever tillsammans med en 
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kompis kan det ha påverkat elevens sociala och akademiska utveckling positivt (Gest & Rodkin, 

2011, s. 294). Eventuellt hade lärarna i vår studie detta i åtanke när de placerade ut elever. 

Slutsats 

Genom den här studien fick vi underlag till att besvara de tillhörande forskningsfrågorna. Svaren 

presenteras nedan. Resultatet visar att de vanligast förekommande möbleringsformerna bland 

lärarna var rader och grupper, vilket besvarar den första forskningsfrågan.  

 

De didaktiska avvägningarna som lärarna främst gjorde vid möblering av sitt klassrum, vilket var 

den andra forskningsfrågan, var att eleverna skulle få arbetsro, se tavlan och bli separerade från 

något eller någon. Samarbete, konflikter och elevernas fokus och koncentration var flera av 

lärarnas anledningar till detta. Lärarnas didaktiska avvägningar gällande möbleringen kan ha 

påverkats av kontexter som skolans organisation, elevernas förutsättningar och behov samt 

värderingar i samhället.  

 

De val som de flesta lärarna gjorde vid placering av högpresterande elever i klassrummet var att 

placera de högpresterande eleverna tillsammans med en annan högpresterande elev eller 

tillsammans med en lågpresterande elev. Anledningarna till lärarnas didaktiska avvägningar var att 

de högpresterande eleverna skulle utmanas, stödja andra elever och själva få stöttning av andra. 

Det var även vanligt att placera högpresterande elever långt bak i klassrummet. De didaktiska 

avvägningarna gällande de högpresterande eleverna kan ha tagits inom kontexter som elevens 

förutsättningar och behov, den politiska kontexten samt skolan som organisation. Det här 

besvarar studiens tredje forskningsfråga.  

 

De didaktiska avvägningar som de flesta av lärarna gjorde vid placering av lågpresterande elever i 

klassrummet var att, till skillnad från högpresterande elever, placera de lågpresterande eleverna 

nära läraren, långt fram i klassrummet eller tillsammans med en god kamrat. Detta var för att de 

flesta lärarna ville vara nära till hands eller öka elevernas koncentration och trygghet. Lärarnas 

didaktiska avvägningar gällande placeringen av de lågpresterande eleverna kan ha påverkats av 

den politiska kontexten. Detta är svaret på studiens sista forskningsfråga.  

Förslag till vidare forskning 

Då denna studie inte direkt har undersökt hur kulturer och kontexter i samhället påverkar 

lärarnas didaktiska avvägningar gällande möblering och placering av elever i klassrummet anser vi 

att det är av intresse att göra vidare forskning på detta ämne. Syftet med studien är att öka 

kunskapen om lärares didaktiska avvägningar vilket resultatet i denna studie bidrar till. Men 

genom att till exempel göra en intervjustudie finns det möjlighet att få en ännu djupare kunskap 
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om detta. En intervjustudie kopplad till denna enkätstudie medför att en starkare koppling till 

teorin kan göras och de kontexter som påverkar lärares didaktiska avvägningar i klassrummet kan 

bli ännu mer synliga. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev med enkät 

Lärares didaktiska avvägningar i klassrummet 
 

Studien syftar till lärare som arbetar i årskurserna 1-6. 

 

Vi vill ta reda på vad lärare fokuserar på vid möblering och placering av elever i klassrummet. 

Studiens syfte är att öka kunskapen om lärares didaktiska avvägningar vid placering av möbler 

och låg- respektive högpresterande elever i klassrummet. 

 

Med högpresterande elever menar vi de elever som lätt når upp till kunskapskraven. Med 

lågpresterande elever menar vi de elever som ej når upp till kunskapskraven.  

 

Är du positiv till att delta i denna studie, svara gärna på enkäten nedan. Om du har ytterligare 

frågor angående studien går det bra att kontakta oss (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Din medverkan är anonym. Materialet kommer endast användas till redovisning av studiens 

resultat samt forskning. Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, 

även efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Enkäten är öppen tom. 14 april 2019. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar  

Amanda Josefsson (xxxxxx@hotmail.com) 

Matilda Gustafsson (xxxxxx@gmail.com) 

 

Grundlärarprogrammet Fk-3, Uppsala Universitet 

 

*Obligatorisk 
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Fråga 1. Hur många års erfarenhet har du av läraryrket?*  

 

_______________    

  

Fråga 2. Har du en lärarexamen?* 

 

o ja 

o nej 

 

Fråga 3. Om JA – Vilket år tog du examen? 

 

 _______________ 

 

Fråga 4. Om JA – Vilka årskurser är du utbildad för? 

 

o f-3 

o 4-6 

o 1-6 

o annat:___________ 

 

Fråga 5. Vilken/vilka årskurser undervisar du i dagsläget?* 

 

o åk 1 

o åk 2 

o åk 3 

o åk 4 

o åk 5 

o åk 6 

o annat:___________ 

 

Fråga 6. Hur många elever ansvarar du för i ditt klassrum?* 

 

 _______________ 

 

Fråga 7. Hur ser möbleringen ut i ditt klassrum? (Du kan kryssa i flera alternativ)* 

 

o låga rader 

o rader med 2-4 platser 
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o grupper 

o enskilda bänkar 

o hästskoform 

o kvadratform 

o längs väggen/fönsterna 

o annat:___________ 

 

Fråga 8. Anser du att dina möbler är lätta att möblera om?* 

 

o ja 

o nej 

 

Fråga 9. Om JA - På vilket sätt? 

 

 _____________________________ 

 

Fråga 10. Om NEJ – Varför inte? 

 

 _____________________________ 

 

Fråga 11. När du möblerar vad fokuserar du på då? (Du kan kryssa i flera alternativ)* 

 

o att det ska vara smidigt att göra grupparbeten 

o att eleverna ska se läraren 

o att eleverna ska se sina klasskamrater 

o att eleverna ska se tavlan 

o att det finns en samlingspunkt i klassrummet 

o att det ska vara lätt för eleverna att samtala med varandra 

o arbetsron 

o att skapa rum i rummet 

o att separera elever från något/någon 

o annat:___________ 

 

Fråga 12. Varför väljer du att fokusera på just det? 

 

  _____________________________ 
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Fråga 13. Hur ofta tänker du på eleverna skolprestationer när du placerar ut dina elever?* 

 

o 1 (aldrig) 

o 2 (någon gång) 

o 3 (ett fåtal gånger) 

o 4 (ofta) 

o 5 (mer än ofta) 

o 6 (alltid) 

 

Fråga 14. ”Jag placerar gärna högpresterande elever …” (Du kan kryssa i flera alternativ)* 

 

o nära mig 

o långt fram 

o långt bak 

o tillsammans med en lågpresterande elev 

o tillsammans med en annan högpresterande elev 

o i mitten 

o tillsammans med en god kamrat i klassen 

o avskilt 

o annat:___________ 

 

Fråga 15. Har du någon anledning till varför du placerar högpresterande elever så? (Du kan kryssa 

i flera alternativ)* 

 

o nej det har jag inte 

o för att du som lärare ska vara nära till hands 

o för att bidra till arbetsro 

o för att eleven ska kunna stödja andra elever 

o för att öka elevens koncentration 

o för att elev ska känna sig trygg 

o för att eleven ska utmanas 

o annat:___________ 

 

Fråga 16. Uppfattar du att din placering av eleverna har hjälp deras prestation? Om JA – På vilket 

sätt? 

 

 _____________________________ 
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Fråga 17. ”Jag placerar gärna lågpresterande elever …” (Du kan kryssa i flera alternativ)* 

 

o nära mig 

o långt fram 

o långt bak 

o tillsammans med en annan lågpresterande elev 

o tillsammans med en högpresterande elev 

o i mitten 

o tillsammans med en god kamrat i klassen 

o avskilt 

o annat:___________ 

 

Fråga 18. Har du någon anledning till varför du placerar lågpresterande elever så? (Du kan kryssa 

i flera alternativ)* 

 

o nej det har jag inte 

o för att du som lärare ska vara nära till hands 

o för att bidra till arbetsro 

o för att eleven ska kunna stödja andra elever 

o för att öka elevens koncentration 

o för att elev ska känna sig trygg 

o för att eleven ska utmanas 

o annat:___________ 

 

Fråga 19. Uppfattar du att din placering av eleverna har hjälp deras prestation? Om JA – På vilket 

sätt? 

 

_____________________________ 

 

Fråga 20. Är det något vi inte har frågat om som du anser att vi bör veta? 

 

 _____________________________ 

 

 

 

 


