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Sammanfattning 

 

Med	  Kinas	  goda	  resultat	  i	  PISA-‐undersökningar	  som	  bakgrund	  ville	  vi	  ta	  reda	  på	  hur	  

det	  kan	  se	  ut	  i	  ett	  klassrum	  i	  Kina.	  Den	  här	  uppsatsen	  baseras	  på	  tre	  

observationsstudier	  gjorda	  i	  Hong	  Kong	  under	  november	  2015.	  Totalt	  har	  tre	  

lektionstillfällen	  observerats	  på	  två	  olika	  skolor.	  Skolorna	  där	  undervisningen	  

observerades	  var	  dels	  privatskolan	  Kau	  Yan	  School	  och	  dels	  den	  statliga	  skolan	  Kei	  Oi	  

Pramary	  School.	  Dessa	  skolor	  valdes	  eftersom	  att	  de	  har	  väldigt	  olika	  förutsättningar	  

rent	  ekonomiskt,	  dessutom	  kommer	  eleverna	  på	  skolorna	  från	  olika	  socioekonomiska	  

bakgrunder.	  De	  lektioner	  som	  har	  observerats	  är	  två	  sextio	  minuter	  långa	  lektioner	  i	  

engelska	  samt	  en	  sextio	  minuter	  lång	  lektion	  i	  matematik.	  Observationsanalysen	  är	  

grundad	  på	  tidigare	  forskning	  och	  teori	  gällande	  ledarstilar,	  lärteorier,	  

klassrumsarrangemang	  och	  jämställdshetsstudier	  i	  klassrumsmiljö.	   

	  	  	  I	   studien	   framkommer	   att	   det	   i	   klassrummen	   finns	   både	   likheter	   och	   olikheter	   i	  

förhållande	  till	  våra	  teoretiska	  utgångspunkter.	  De	  största	  skillnaderna,	  klassrummen	  

emellan,	   låg	   i	   hur	   läraren	   genomförde	   sin	   undervisning	   rent	   pedagogiskt.	   I	  

klassrummet	   på	   den	   statliga	   skolan	   Kei	   Oi	   Primary	   School	   bedrev	   läraren	   sin	  

undervisning	   genom	   en	   klassisk	   behavioristisk	   syn	   på	   lärande.	   Eleverna	   i	   det	   här	  

klassrummet	  hade	  ingen	  egen	  möjlighet	  att	  påverka	  undervisningen	  utan	  här	  var	  det	  

läraren	  som	  dikterade	  villkoren.	  I	  klassrummen	  på	  privatskolan	  Kau	  Yan	  School	  hade	  

eleverna	   ett	   stort	   elevinflytande	   på	   undervisningen.	   I	   dessa	   klassrum	   fungerade	  

läraren	   mer	   som	   en	   handledare	   i	   undervisningen	   och	   eleverna	   själva	   var	   de	   som	  

ansvarade	  för	  sin	  egen	  inlärning.	  	  

	  	  	  	  Alla	  tre	  klassrummen	  var	  väl	  arrangerade	  i	  enlighet	  med	  den	  aktivitet	  som	  bedrevs	  

i	  klassrummet.	  Den	  stora	  skillnaden	  dessa	  klassrum	  emellan	  var	  att	  Kau	  Yan	  School	  

och	  Kei	  Oi	  Primary	  School	  hade	  olika	  resurstillgångar	  i	  form	  av	  t.ex.	  smartboard	  och	  

andra	  digitala	  verktyg.	  	  

	  	  	  Skillnader	  i	  bemötandet	  av	  pojkar	  och	  flickor	  inom	  undervisningen	  var	  mest	  synligt	  

på	   privatskolan	  Kau	   Yan	   School.	   I	   dessa	   två	   klassrum	   var	   det	  märkbart	   att	   läraren	  

prioriterade	  pojkarnas	  behov	  av	  stöd	  och	  uppmärksamhet	  framför	  flickornas	  dito.	  	  	  

	  

	  

Nyckelord:	  ledarstilar,	  klassrumsmiljö,	  lärteorier,	  klassrumsobservation,	  Hong	  Kong	  
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Disposition 
Uppsatsen	  är	  strukturerad	  enligt	  följande; 

en	  inledande	  frågeställning	  och	  problemformulering	  följs	  upp	  av	  en	  resumé	  kring	  de	  

teoretiska	  utgångspunkter	  samt	  tidigare	  forskning	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  

uppsatsen.	   

Sedan	  motiveras	  och	  förklaras	  val	  av	  metod	  och	  tillvägagångssätt	  vid	  insamlandet	  av	  

empiri.	  Resultatet	  redovisas	  därefter	  och	  analyseras	  utifrån	  teori	  och	  tidigare	  

forskning.	   

Slutligen	  diskuteras	  analysen	  i	  relation	  till	  den	  ursprungliga	  frågeställningen. 
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Inledning	  	  
Ämnesval 
Kina	  har	  i	  många	  år	  varit	  ett	  ledande	  land	  vid	  PISA-‐undersökningar	  samtidigt	  som	  de	  

svenska	  resultaten	  gått	  i	  motsatt	  riktning.	  I	  denna	  uppsats	  vill	  vi	  därför	  undersöka	  

hur	  det	  kan	  se	  ut	  i	  ett	  klassrum	  i	  Kina.	  Valet	  föll	  tillslut	  på	  att	  göra	  våra	  observationer	  

i	  Hong	  Kong	  dels	  pågrund	  av	  att	  visum	  inte	  krävs	  för	  att	  resa	  till	  regionen.	  Hong	  Kong	  

ligger	  i	  södra	  Kina	  och	  fick	  en	  topp	  tre-‐placering	  i	  alla	  tre	  ämnen	  (matematik,	  

läsförståelse	  och	  naturvetenskap)	  i	  PISA-‐undersökning	  från	  år	  2012.	  Staden	  är	  

relativt	  segregerad	  där	  skillnaden	  mellan	  olika	  gruppers	  ekonomiska	  och	  

sociokulturella	  kapital	  är	  stor.	  Därför	  vill	  vi	  också	  se	  hur	  det	  kan	  se	  ut	  i	  tre	  olika	  

klassrum	  med	  skillnader	  i	  de	  ekonomiska-‐	  och	  sociokulturella	  förutsättningarna	  och	  

om	  pedagogiken	  i	  sådana	  fall	  skiljer	  sig	  i	  dessa	  klassrum.	  	  

	  

Syfte och frågeställningar 
Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  se	  hur	  undervisningen	  kan	  se	  ut	  i	  tre	  olika	  kinesiska	  

klassrum.	  Genom	  tre	  klassrumsobservationer	  har	  vi	  tittat	  på	  hur	  undervisningen	  ter	  

sig	  utifrån	  lärarens	  pedagogik	  och	  hur	  denne	  valt	  att	  arrangera	  klassrummet.	  

Dessutom	  har	  vi	  observerat	  hur	  relationen	  ser	  ut	  mellan	  lärare	  och	  elev,	  samt	  om	  det	  

finns	  skillnader	  i	  hur	  läraren	  bemöter	  pojkar	  och	  flickor	  i	  undervisningen.	  Enligt	  

följande	  frågeställningar	  kommer	  vi	  att	  utarbeta	  vår	  uppsats:	   

	  

-‐ Hur	  ser	  själva	  inlärningsmiljön	  ut	  och,	  hur	  har	  läraren	  arrangerat	  

klassrummet? 

	  

-‐ Finns	  det	  skillnader	  i	  lärarens	  bemötande	  av	  pojkar	  och	  flickor	  inom	  

undervisningen? 

	  

-‐ Vilken	  ledarstil	  använder	  sig	  läraren	  av? 

	  

-‐ Vilken	  roll	  har	  läraren	  i	  klassrummet,	  och	  hur	  ser	  interaktionen	  ut	  lärare	  till	  

elev?	   
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Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
I	  följande	  avsnitt	  kommer	  vi	  att	  presentera	  de	  teoretiska	  utgångspunkter	  och	  tidigare	  

forskning	  som	  vi	  kommer	  att	  ligga	  till	  grund	  för	  detta	  uppsatsarbete.	  När	  det	  handlar	  

om	  att	  analysera	  hur	  läraren	  för	  lektionstillfället	  undervisar	  har	  vi	  valt	  att	  utgå	  från	  

Stensmos	  (2000)	  tidigare	  forskning	  samt	  teorier	  kring	  olika	  ledarstilar.	  Dessutom	  

kommer	  vi	  att	  utifrån	  ett	  behavioristiskt,	  kognitivistiskt	  och	  sociokulturellt	  

perspektiv,	  analysera	  hur	  lärarens	  undervisning	  ter	  sig	  i	  förhållande	  till	  dessa. 

	  	  	  Vi	  kommer	  också	  att	  titta	  närmare	  på	  hur	  klassrummet	  och	  själva	  inlärningsmiljön	  

ser	  ut	  rent	  konkret	  med	  hjälp	  av	  Evertson-‐	  och	  Emmets	  (2012)	  teorier	  kring	  vad	  det	  

är	  viktigt	  att	  tänka	  på	  när	  ett	  klassrum	  ska	  möbleras.	  Utifrån	  Berges	  (1997)	  

forsknings-‐	  och	  observationsstudie	  gällande	  elevaktivitet,	  när	  det	  kommer	  till	  pojkar	  

och	  flickors	  deltagande	  i	  klassrumsmiljö,	  kommer	  vi	  att	  analysera	  och	  diskutera	  hur	  

det	  sett	  ut	  i	  klassrummen	  i	  Hong	  Kong.	   

Forskning kring ett jämställt klassrum 
En	  mängd	  tidigare	  forskning	  och	  studier	  visar	  att	  flickor	  får	  mindre	  plats	  i	  

undervisningen	  än	  vad	  pojkar	  får	  (tar).	  I	  vår	  observation	  och	  analys	  kommer	  vi	  att	  

titta	  på	  hur	  det	  ser	  ut	  i	  de	  klassrum	  som	  vi	  besöker	  i	  förhållande	  till	  detta.	  Som	  

utgångspunkt	  till	  analysen	  av	  vår	  observationsstudie	  har	  vi	  använt	  oss	  av	  de	  resultat	  

som	  Britt-‐Marie	  Berge	  delger	  i	  sin	  text	  och	  forskningsstudie	  i	  boken	  Styra	  eller	  styras	  -‐	  

Att	  skapa	  kön	  i	  klassrummet. 

I	  Berges	  forskningsstudie	  arbetade	  fem	  kvinnliga	  och-‐	  fyra	  manliga	  lärare	  under	  3	  

år	  med	  att	  försöka	  utveckla	  pedagogiska	  metoder	  för	  att	  främja	  jämställdheten	  på	  en	  

icke	  namngiven	  skola	  (belägen	  på	  en	  ort	  med	  cirka	  8500	  invånare).	  I	  studien	  deltog	  

elever	  från	  tre	  klasser	  på	  lågstadiet	  och	  tre	  klasser	  på	  mellanstadiet.	  	   

Forskningsprojektets	  mål	  var	  att	  ”…	  skapa	  ett	  klassrum	  där	  både	  flickor	  och	  pojkar	  

får	  synas,	  höras	  och	  komma	  till	  sin	  rätt	  utan	  att	  vissa	  elever,	  enligt	  lärarna	  oftast	  

pojkar,	  hindrar	  dem	  från	  att	  göra	  det…”	  och	  samtidigt	  utveckla	  en	  pedagogik	  som	  

syftar	  till	  att	  förändra	  könsmaktrelationer	  i	  klassrummet.	   
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Berge	  upptäckte	  bland	  annat	  att	  ”…	  normen	  är	  omsorg	  av	  pojkarnas	  behov…”	  –	  detta	  

eftersom	  det	  var	  vanligt	  att	  läraren	  la	  upp	  undervisningen	  utifrån	  pojkarnas	  behov	  

och	  flickorna	  fick	  då	  anpassa	  sig	  efter	  dessa.	   

Berge	  upptäckte	  också	  genom	  sina	  observationer	  att	  lärare	  lätt	  går	  in	  i	  en	  fälla	  av	  

omedvetet	  företagna	  beteendemönster	  gentemot	  flickor	  och	  pojkar.	  Flickor	  som	  

kräver	  utrymme	  och	  aktivt	  försöker	  undvika	  vad	  Berge	  kallar	  ”omsorgsfällan”	  –	  kan	  

stöta	  på	  motstånd	  och	  av	  lärare	  ses	  som	  besvärliga. 

I	  studien	  framkommer	  att	  normen	  för	  ”normalt”	  beteende	  för	  flickor,	  enligt	  några	  

lärare	  på	  skolan,	  synliggjordes	  då	  dessa	  förväntade	  sig	  att	  flickor	  skulle	  bete	  sig	  på	  ett	  

speciellt	  sätt	  och	  när	  dessa	  istället	  skapade	  uppmärksamhet	  eller	  ”tog	  för	  sig”	  

tillskrevs	  det	  beteendet	  andra	  egenskaper	  som	  t.ex.	  ”manipulativa	  individualister”.	  

Andra	  lärare	  ansåg	  att	  dessa	  elever	  bara	  försökte	  skapa	  bättre	  jämställdhet	  i	  

klassrummet.	  På	  detta	  sätt	  visade	  Berges	  studie	  även	  att	  lärarna	  ibland	  utsatte	  elever	  

för	  en	  dubbel	  bestraffning	  genom	  att	  först	  berätta	  för	  flickorna	  att	  de	  skulle	  bete	  sig	  

på	  ett	  visst	  sätt	  –	  ex.	  vara	  mer	  muntligt	  aktiva	  i	  klassrummet	  –	  men	  att	  när	  de	  väl	  

praktiserade	  detta	  beteende	  blev	  de	  bestraffade	  genom	  att	  bli	  uppmärksammade	  på	  

att	  “det	  är	  jobbigt	  med	  flickor	  som	  är	  högljudda	  och	  kräver	  utrymme”.	  	   

 

Ledarstilar i klassrummet 
En	  av	  våra	  frågeställningar	  i	  denna	  text	  lyder:	  Vilken	  roll	  har	  läraren	  i	  klassrummet,	  

och	  hur	  ser	  interaktionen	  ut	  lärare	  till	  elev?	  I	  just	  denna	  specifika	  frågeställning	  ska	  

lärarens	  roll	  i	  klassrummet	  observeras	  och	  analyseras.	  Denna	  observation	  och	  analys	  

ska	  ske	  med	  utgångspunkt	  i	  ett	  antal	  vedertagna	  ledarstilar. 

	  	  	  Ledarskap	  är	  en	  väsentlig	  del	  i	  en	  lärares	  yrke.	  Christer	  Stensmo	  (2000)	  har	  forskat	  

om	  olika	  ledarstilar	  i	  klassrummet	  och	  skriver	  att	  lärare	  behöver	  åtminstone	  tre	  olika	  

typer	  av	  kompetenser	  för	  att	  kunna	  utöva	  sitt	  arbete.	  Dessa	  kompetenser	  är:	  

ämneskompetenser,	  didaktisk	  kompetens	  och	  ledarkompetens.	  Ämneskompetens	  

syftar	  på	  lärarens	  akademiska	  kunskaper	  om	  ämnet	  som	  läraren	  undervisar	  om,	  och	  

även	  har	  kunskap	  om	  ämnets	  historia	  samt	  forskning	  kring	  ämnet.	  Didaktisk	  kunskap	  

är	  av	  typen	  som	  behandlar	  skolundervisningens	  form	  och	  det	  tre	  didaktiska	  frågorna;	  

hur,	  vad	  och	  varför.	  Ledarkompetens	  definieras	  som	  kunskaper	  som	  behandlar	  

ledning	  och	  organisation	  av	  undervisningen	  i	  klassrummet. 
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Stensmo	  (1997)	  konstaterade	  i	  sin	  bok	  Ledarskap	  i	  klassrummet	  att	  alla	  lärare	  är	  olika	  

beroende	  på	  erfarenheter,	  mål,	  personlighet,	  temperament,	  lärarens	  inställning	  till	  

arbetet	  och	  andra	  faktorer.	  Dessa	  olikheter	  leder	  till	  att	  varje	  lärare	  måste	  hitta	  sitt	  

bästa	  sätt	  att	  leda	  och	  organisera	  verksamheten	  i	  klassrummet	  (Stensmo	  2000).	  

	  	  	  Enligt	  Stensmo	  existerar	  det	  sex	  stycken	  olika	  ledarstilar	  i	  klassrummet.	  Alla	  dessa	  

sex	  ledarstilar	  är	  namngivna	  efter	  sina	  upphovsmän	  eller	  uttolkare	  (Stenmo	  2008).	  

De	  sex	  följande	  rubrikerna	  i	  denna	  text	  innehåller	  kortfattade	  presentationer	  rörande	  

varje	  ledarstil.	  

	  

Burnard	  
Den	  brittiske	  läkaren	  och	  lärarutbildaren	  Sonia	  Burnard	  är	  den	  person	  som	  är	  

starkast	  förknippad	  med	  beteendemodifikation	  i	  klassrummet.	  Inom	  denna	  lärarstil	  

ses	  inlärning	  som	  en	  beteendeförändring	  som	  beror	  på	  antingen	  övning	  eller	  

erfarenhet-‐	  och	  har	  en	  stark	  koppling	  till	  behaviorismen	  (Stensmo	  2000:20).	  Något	  

som	  är	  väsentligt	  inom	  beteendemodifikation	  är	  kontroll	  och	  det	  uppnås	  med	  hjälp	  av	  

förstärkning,	  bestraffning	  eller	  principer	  för	  extinktion/utsläckning.	  

Inom	  denna	  lärarstil	  ses	  motivation	  som	  detsamma	  som	  förstärkning.	  Förstärkning	  

är,	  enligt	  Stensmo	  (2000),	  konsekvenser	  som	  målinriktar	  beteendet.	  Planering	  är	  

något	  som	  krävs	  då	  beteendemodifikation	  ska	  tillämpas	  i	  ett	  klassrum	  (Stensmo	  

2000:53).	  

	  

Canter	  

Själv-‐säker	  disciplin	  kallas	  den	  ledarstil	  som	  utvecklades	  av	  Lee	  och	  Marlene	  Canter	  

under	  1970-‐talet.	  Det	  väsentliga	  inom	  denna	  ledarstil	  är	  att	  läraren	  vet	  hur	  hon	  vill	  

att	  ordningen	  ska	  vara,	  och	  vilka	  elevbeteenden	  som	  ska	  vara	  tillåtna	  i	  klassrummet,	  

och	  vara	  kapabel	  till	  att	  argumentera	  för	  dessa	  två	  aspekter.	  Canters	  fann	  inspiration	  

för	  själv-‐säker	  disciplin	  från	  ett	  kognitivt	  beteendeterapeutiskt	  arbete	  skapat	  av	  

psykologerna	  Robert	  Alberti	  och	  Michael	  Emmons	  (Stensmo	  2000:55-‐56).	  	  

	  

	  

Tyngdpunkten	  i	  själv-‐säker	  disciplin	  ligger,	  enligt	  Stensmo	  (2000),	  på	  lärarkontroll	  av	  

elevernas	  klassrumsbeteende.	  
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Inom	  denna	  ledarstil	  sammanfaller	  synen	  på	  motivation	  med	  behaviorismen	  genom	  

att	  motivation	  handlar	  om	  yttre	  belöningar	  och	  att	  positiv	  förstärkning	  används	  som	  

medel	  för	  att	  få	  elever	  att	  prestera	  (Stensmo	  2000:80).	  

 

Kounin	  
Enligt	  den	  ledarstil	  som	  Kounin	  utvecklat	  är	  motivation	  något	  som	  är	  väsentligt.	  

Motivation	  skapas	  genom	  lärarens	  entusiasm	  och	  variationen	  i	  undervisningen	  

(Stensmo	  2000:230).	  De	  lärare	  som	  Kounin	  ansåg	  vara	  skickliga	  i	  de	  studier	  han	  

genomförde	  besatt	  förmågan	  till	  att	  variera	  undervisningen	  vilket	  ledde	  till	  att	  

eleverna	  inte	  blev	  uttråkade	  eller	  kände	  sig	  mätta	  (Stensmo	  2000:110).	  Kounin	  ansåg	  

att	  en	  skicklig	  lärare	  måste	  vara	  flexibel	  och	  kunna	  hantera	  övergångar	  från	  redan	  

planerad	  lektionsplanering,	  ifall	  något	  oväntat	  inträffar	  eller	  planeringen	  slår	  fel,	  till	  

en	  ny	  lektionsplanering	  på	  studs.	  I	  sina	  studier	  kom	  Kounin	  fram	  till	  att	  en	  lärare	  

måste	  fatta	  en	  mängd	  beslut	  under	  ett	  lektionsmoment	  och	  den	  form	  av	  planering	  

som	  han	  behandlat	  i	  sina	  studier	  handlar	  om	  interaktiv	  planering.	  Interaktiv	  

planering	  är	  den	  form	  av	  planerings	  som	  görs	  under	  ett	  pågående	  lektionspass.	  Den	  

här	  ledarstilen	  karaktäriseras	  av	  en	  lärare	  som	  kan	  styra	  undervisningen	  genom	  

överlappning	  och	  smidiga	  övergångar	  (Stensmo	  200:111).	  

	  

Dreikurs	  

Rudolf	  Dreikurs	  utvecklade	  en	  ledarstil	  där	  demokrati	  är	  av	  största	  vikt.	  Dreikurs	  

menar	  att	  det	  är	  en	  nödvändighet	  i	  det	  moderna	  samhället	  att	  ledarskap	  och	  

klassrumsorganisation	  ska	  ske	  på	  en	  demokratisk	  grund	  (Dreikurs	  1968:82).	  	  	  	  	  	  	  	  

Uppmuntran	  är	  ett	  centralt	  tema	  i	  denna	  ledarstil,	  men	  det	  är	  viktigt	  att	  hålla	  isär	  

uppmuntran	  och	  beröm.	  Dreikurs	  menar	  att	  uppmuntran	  riktar	  sig	  till	  en	  elevs	  

enskilda	  prestationer	  eller	  beteende	  medan	  beröm	  är	  av	  personlig	  karaktär	  och	  riktar	  

sig	  till	  eleven	  som	  person.	  Även	  effekten	  av	  beröm	  och	  uppmuntran	  skiljer	  sig	  menar	  

Dreikurs.	  Beröm	  leder	  till	  att	  eleven	  blir	  beroende	  av	  läraren	  medan	  uppmuntran	  

leder	  till	  att	  eleven	  blir	  självständig	  (Stensmo	  2000:141). 

Glasser	  
Psykiatern	  William	  Glassers	  menar	  att	  en	  skola	  med	  kvalité	  är	  en	  skola	  som	  är	  

individualiserad,	  d.v.s.	  att	  eleverna	  får	  möjligheten	  att	  arbeta	  med	  relevanta	  uppgifter	  
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som	  är	  angelägna	  och	  meningsfulla	  för	  eleven	  själv.	  I	  den	  här	  typen	  av	  skola	  får	  

läraren	  rollen	  som	  ledare	  för	  att	  visa	  vägen	  för	  den	  enskilde	  eleven.	  Läraren	  ska	  enligt	  

denna	  ledarstil	  träna	  sina	  elevers	  förmågor	  till	  att	  kunna	  utvärdera	  sig	  själva	  

gentemot	  vad	  de	  själva	  anser	  är	  god	  kvalité	  (Stensmo	  2000:	  184-‐186).	  

	  

Gordon	  
Thomas	  Gordon	  är	  företrädare	  för	  en	  humanistisk	  psykologi,	  vilken	  är	  baserad	  på	  en	  

optimistisk	  och	  ljus	  syn	  på	  människan.	  Gordons	  ledarstil	  handlar	  till	  hög	  grad	  om	  

kontroll	  och	  framförallt	  en	  form	  av	  självkontroll.	  Den	  teoretiska	  grunden	  för	  denna	  

ledarstil	  är	  att	  läraren	  inte	  kan	  kontrollera	  över	  elevernas	  beteenden,	  däremot	  kan	  

läraren	  lära	  sina	  elever	  att	  ta	  kontroll	  över	  det	  egna	  beteendet	  i	  klassrummet	  och	  

även	  lära	  eleverna	  att	  ta	  konsekvenserna	  av	  olika	  valda	  beteenden	  (Stensmo	  

2000:223).	  

	  	  	  Gordon	  menar	  att	  det	  måste	  finnas	  en	  balans	  mellan	  arbete	  i	  helklass,	  arbete	  i	  

mindre	  grupper	  och	  enskilt	  arbete.	  I	  linje	  med	  andra	  humanistiska	  psykologer	  ser	  

Gordon	  varje	  människa	  som	  unik,	  vilket	  kan	  ligga	  bakom	  att	  individualisering	  är	  

något	  som	  är	  i	  fokus	  inom	  denna	  ledarstil.	  Denna	  individualisering	  innebär	  som	  

Stensmo	  skriver	  ”…	  att	  man	  ser	  den	  enskilde	  elevens	  unikhet	  och	  att	  man	  anpassar	  

krav,	  kommunikation	  och	  undervisning	  till	  detta…”	  (Stensmo	  2000:225).	  

	  

Kontroll 

Kontroll	  är	  det	  som	  skiljer	  sig	  starkast	  åt	  mellan	  de	  sex	  ledarstilarna.	  Ordet	  kontroll	  

kommer	  från	  franskans	  contrôle,	  vilket	  kan	  översättas	  som	  övervakning,	  granskning,	  

motgranskning	  eller	  makt.	  Kontroll	  som	  begrepp	  kan	  både	  ha	  en	  positiv	  och	  negativ	  

betydelse.	  Att	  bli	  kontrollerad	  innebär	  att	  ens	  frihet	  begränsas	  d.v.s.	  -‐	  rätten	  att	  göra	  

vad	  man	  vill	  begränsas.	  Att	  däremot	  utföra	  eller	  ha	  kontroll	  innebär	  att	  man	  har	  makt	  

över	  någon	  annan.	  Att	  ha	  kontroll	  kan	  också	  innebära	  att	  ha	  kontroll	  över	  sig	  själv	  och	  

sitt	  beteende,	  alltså	  med	  andra	  ord	  själv-‐kontroll	  (Stensmo	  2000:231). 

Alla	  sex	  ledarstilar	  kan	  sorteras	  in	  efter	  varandra	  med	  hög	  grad	  av	  lärarkontroll	  i	  ena	  

änden	   och	   hög	   grad	   av	   elevkontroll	   i	   den	   andra	   änden.	   Följande	   figur	   är	   en	  

sammanfattning	  av	  denna	  sortering	  (Stensmo	  2000:17).	  
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	  	  	  Som	  nämnt	  tidigare	  är	  kontroll	  är	  det	  som	  skiljer	  sig	  starkast	  åt	  mellan	  de	  sex	  

ledarstilar	  som	  Stensmo	  (2000)	  behandlar	  i	  sina	  arbeten.	  En	  lärare	  har	  enligt	  

Stensmo	  (2000)	  fem	  definierade	  arbetsuppgifter	  vilka	  är;	  planering,	  kontroll,	  

motivation,	  gruppering	  och	  individualisering.	  Stensmo	  (2000)	  jämför	  de	  olika	  

ledarstilarna	  genom	  att	  se	  hur	  dessa	  fem	  arbetsuppgifter	  skiljer	  sig	  åt	  i	  varje	  ledarstil.	  	  	  	  

I	  de	  observationer	  som	  gjorts	  i	  denna	  studie	  var	  det	  inte	  möjligt	  att	  observera	  

arbetsuppgiften	  planering	  och	  individualisering	  eftersom	  observationen	  endast	  

utfördes	  under	  själva	  lektionsmomentet.	  De	  lektioner	  som	  har	  observerats	  i	  denna	  

studie	  kommer	  att	  analyseras	  likt	  Stensmo	  (2000)	  utifrån	  arbetsuppgifterna;	  kontroll,	  

motivation	  och	  gruppering	  för	  att	  sedan	  reflektera	  över	  vilken	  lärarstil	  som	  de	  olika	  

lärarna	  ligger	  närmast.	  	  

	  

Lärteorier 

Ett	  klassrumsklimat	  kan	  te	  sig	  väldigt	  olika	  beroende	  på	  ett	  enormt	  antal	  olika	  

faktorer,	  men	  en	  viktig	  faktor	  i	  sammanhanget	  är	  hur	  den	  undervisande	  läraren	  ser	  

på	  kunskap	  och	  lärande.	  Det	  finns	  mängder	  med	  olika	  lärteorier	  men	  följande	  tre	  

teorier	  får	  anses	  vara	  de	  mest	  erkända;	  det	  behavioristiska-‐,	  kognitivistiska	  och	  det	  

sociokulturella	  perspektivet	  på	  lärande.	  Under	  de	  klassrumsobservationer	  vi	  kommer	  

att	  utföra	  ska	  vi	  analysera	  hur	  interaktionen	  mellan	  lärare	  och	  elev	  ser	  ut	  i	  relation	  till	  

ovan	  nämnda	  tre	  teorier.	  Nedan	  kommer	  en	  kortare	  presentation	  av	  dessa	  tre	  teorier.	   

Behaviorism 
Behaviorism	  är	  en	  lärteori	  som	  togs	  fram	  av	  amerikanen	  John	  B.	  Watson	  i	  slutet	  av	  

1800-‐talet.	  Philips	  och	  Soltis	  (2010:41)	  menar	  att	  behaviorismen	  inte	  fokuserar	  på	  

hur	  ny	  kunskap	  tillägnas,	  utan	  istället	  ligger	  fokus	  på	  hur	  nytt	  beteende	  förvärvas.	  

Behaviorism	  går	  alltså	  ut	  på	  att	  lärandet	  ses	  som	  en	  process	  där	  målet	  är	  att	  ett	  

speciellt	  beteende	  ska	  utvecklas.	  	  
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	  	  	  Behaviorismen	  genomsyrade	  undervisningen	  ända	  in	  på	  1950-‐talet	  och	  en	  av	  de	  

mest	  framstående	  behavioristerna	  för	  sin	  tid	  var	  B.F	  Skinner	  (Säljö	  2000).	  Skinner	  

ansåg	  att	  människans	  intellekt	  likt	  en	  inspelningsapparat	  passivt	  samlar	  intryck	  runt	  

sin	  omvärld.	  Som	  Berg	  (2011:49)	  skriver	  innebär	  denna	  lärteori	  att	  kunskapen	  på	  

förhand	  är	  given	  och	  läraren	  fungerar	  därför	  bara	  som	  en	  förmedlare	  av	  denna	  

kunskap-‐	  vilket	  innebär	  att	  eleven	  agerar	  som	  passiv	  mottagare.	  Berg	  (2011)	  hävdar	  

att	  läraren	  har	  en	  mycket	  aktiv	  roll	  inom	  behaviorismen	  som	  organisatör,	  instruktör	  

och	  kontrollör.	  Inom	  denna	  lärteori	  är	  läraren	  den	  som	  sätter	  agendan	  och	  eleverna	  

ses	  som	  en	  kollektiv	  enhet	  där	  det	  inte	  finns	  något	  utrymme	  för	  olika	  behov	  på	  

individnivå.	  Berg	  (2011)	  nämner	  även	  att	  endast	  en	  (hur?)	  av	  de	  tre	  didaktiska	  

frågorna	  -‐	  vad,	  hur	  och	  varför?-‐	  är	  väsentlig	  inom	  behaviorismen.	   

Kognitivismen 
Kognitivismen	  är	  en	  lärteori	  där	  lärande	  ses	  som	  något	  som	  kommer	  inifrån	  den	  

lärande	  individen	  och	  sker	  genom	  interaktion	  med	  dess	  omgivning.	  Inom	  

kognitivismen	  ses	  eleven	  som	  en	  aktiv	  kunskapsökare	  för	  att	  elevens	  egna	  behov	  

Berg	  (2011:50).	  Eftersom	  eleven	  har	  rollen	  som	  aktiv	  kunskapssökare	  får	  läraren	  

agera	  som	  en	  handledare	  och	  inspiratör	  med	  uppgift	  att	  guida	  eleven	  fram	  till	  vidare	  

utveckling.	  En	  väsentlig	  del	  inom	  denna	  lärteori	  är	  enligt	  Dysthe	  (1995)	  att	  eleven	  

eller	  den	  lärande	  har	  ansvaret	  för	  inlärningsarbetet.	  	  Piaget	  och	  Dewey	  lägger	  vikt	  på	  

att	  barn	  ska	  få	  insikt	  genom	  att	  vara	  självstyrande,	  formulera	  egna	  frågor,	  göra	  

undersökningar.	  Lärarens	  passiva	  roll	  beror	  på	  att	  det	  finns	  en	  tro	  till	  att	  barnet	  har	  

en	  inre	  drivkraft.	  Förenklat	  kan	  denna	  lärteori	  beskrivas	  som	  att	  de	  är	  eleven	  eller	  

barnet	  som	  utformar	  sin	  egen	  kunskap.	  Detta	  är	  ett	  synsätt	  som	  Piaget	  med	  flera	  har	  

utvecklat.	  Utifrån	  detta	  synsätt	  är	  det	  ingen	  idé	  att	  försöka	  lära	  barn	  något	  de	  inte	  är	  

mogna	  för.	  Uppgiften	  som	  läraren	  har	  går	  ut	  på	  att	  stimulera	  och	  hålla	  barnets	  

nyfikenhet	  vid	  liv	  vilket	  kräver	  stora	  kunskaper	  från	  läraren	  (Berg	  2011:51).	  Lidholt	  

m.fl.	  (2003:56)	  är	  också	  en	  anhängare	  av	  denna	  typ	  av	  individkoncentrerade	  

kunskapsyn	  men	  anser	  att	  egna	  val	  är	  viktigt.	  Lidholt	  (2003)	  m.fl.	  menar	  att	  barn	  lär	  

sig	  bäst	  ifall	  läraren	  utgår	  ifrån	  dess	  nyfikenhet	  och	  har	  tålamod	  att	  vänta	  tills	  barnet	  

själv	  frågar	  efter	  kunskap	  och	  att	  möjligheter	  till	  egna	  val	  är	  viktigt	  för	  barnets	  

utveckling.	  
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Sociokulturellt perspektiv 
De	  två	  föregående	  lärteorierna	  fick	  en	  kraftig	  konkurrent	  i	  mitten	  av	  1990-‐talet	  i	  form	  

av	  det	  sociokulturella	  perspektivet.	  I	  korthet	  går	  denna	  lärteori	  ut	  på	  att	  läraren	  

fungerar	  som	  -‐	  en	  handledare,	  förebild	  och	  medskapare	  för	  och	  tillsammans	  med	  

eleven.	  Professor	  Roger	  Säljö	  (2000:9)	  beskriver	  synen	  på	  lärande	  utifrån	  detta	  

perspektiv	  bör	  förstås	  i	  ett	  kommunikativt	  och	  sociohistoriskt	  perspektiv.	  Han	  menar	  

att	  kunskap	  är	  något	  som	  existerar	  i	  samspel	  mellan	  människor	  för	  att	  sedan	  den	  

inskilde	  individen	  ska	  kunna	  ta	  till	  sig	  och	  förvärva	  kunskap.	  Kunskap	  som	  en	  individ	  

tagit	  till	  sig	  förs	  in	  i	  andra	  kommunikativa	  sammanhang	  och	  bildas	  till	  ny	  kunskap	  

som	  förs	  vidare	  till	  till	  nya	  kommunikativa	  sammanhang. 

	  	  	  Vygotskij	  (1999)	  menar	  att	  barn	  inte	  agerar	  som	  passiva	  mottagare	  av	  information	  

utan	  istället	  försöker	  de	  hitta	  strategier	  och	  mönster	  att	  förstå	  olika	  fenomen.	  Via	  

konkret	  arbete	  försöker	  de	  konstruera	  sin	  kunskap	  och	  detta	  behöver	  de	  hjälp	  med.	  

Detta	  leder	  till	  att	  lärarens	  roll	  går	  ut	  på	  att	  hjälpa	  barnet	  att	  förstå	  sambandet	  mellan	  

sin	  föreställning	  och	  handling.	  Läraren	  gör	  detta	  genom	  att	  försöka	  synliggöra	  det	  

barnet	  inte	  förstår	  och	  ge	  nya	  infallsvinklar	  (Berg	  2011:52). 
 

Möblering 
Hur	  ett	  klassrum	  är	  möblerat	  och	  arrangerat	  i	  fråga	  om	  bänkplatser,	  fria	  ytor,	  

material,	  läshörnor,	  gemensamma	  utrymmen	  osv.	  ska	  vara	  en	  direkt	  spegling	  över	  

hur	  den	  undervisande	  läraren	  har	  tänkt	  sig	  sin	  pedagogiska	  undervisning	  och	  hur	  

läraren	  förväntar	  sig	  att	  eleverna	  ska	  delta	  i	  undervisningens	  olika	  aktiviteter.	  Innan	  

en	  lärare	  arrangerar	  sitt	  klassrum	  är	  det	  därför	  viktigt	  att	  denna	  reflekterar	  över	  

följande	  frågor	  (Edition,	  Evertson,	  Emmer;	  2009:414); 

Vilka	  former	  av	  aktiviteter	  kommer	  det	  främst	  att	  arbetas	  med	  under	  dina	  lektioner	  

och,	  vilken	  möblering	  passar	  bäst	  till	  dessa	  aktiviteter? 

Finns	  det	  elever	  i	  den	  aktuella	  klassen	  med	  speciella	  behov,	  och	  hur	  möjliggörs	  deras	  

inlärning	  på	  bästa	  sätt?	   

Vilka	  ytor	  i	  klassrummet	  är	  på	  förhand	  möjliga	  ”distraktionsytor”	  för	  eleverna,	  och	  

vilka	  elever	  behöver	  ha	  ett	  avstånd	  från	  dessa	  ytor? 
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Förutom	  dessa	  frågor	  finns	  det	  fem	  nycklar,	  att	  tänka	  på	  och	  använda	  sig	  av,	  vid	  

skapandet	  av	  ett	  bra	  klassrumsarrangemang,	  vilka	  i	  korta	  drag	  ser	  ut	  enligt	  följande	  

(Edition,	  Evertson,	  Emmer;	  2009:415): 

1.	  Ett	  klassrums	  som	  matchar	  de	  aktiviteter	  du	  tänk	  att	  genomföra,	  hur	  ska	  

undervisningen	  se	  ut	  och	  hur	  anpassar	  vi	  klassrummet	  på	  bästa	  sätt	  efter	  detta?	  

2.	  Ytor	  med	  mycket	  trafik	  ska	  hållas	  fria	  från	  trängsel,	  ex.	  på	  dessa;	  

Pennvässaren,	  katedern,	  papperskorgen,	  diskon	  osv.	   

3.	  Det	  är	  viktigt	  att	  det	  finns	  mycket	  plats	  kring	  dessa	  platser	  och	  att	  det	  är	  

lättillgängliga	  för	  eleverna	  då	  dessa	  platser	  lätt	  kan	  bli	  en	  uppsamlingsplats	  för	  elever	  

och	  innebära	  distraktion	  från	  undervisningen. 

4.	  Elever	  ska	  vara	  lätt	  synliga	  för	  läraren	  under	  undervisningen,	  ett	  tips	  är	  att	  ställa	  

dig	  i	  olika	  delar	  av	  klassrummet	  och	  se	  ifall	  elever	  är	  synliga	  utifrån	  dessa	  vinklar.	  	  

Ha	  alltid	  frekvent	  använt	  material	  tillgängligt	  och	  lättåtkomligt	  i	  klassrummet	  för	  att	  

undvika	  onödigt	  tidsspill	  vid	  övergångar.	  Viktigt	  att	  behålla	  flytet	  i	  undervisningen	  

och	  dessa	  typer	  av	  moment	  kan	  distrahera	  eleverna	  från	  att	  behålla	  fokus	  på	  

undervisningen.	  

5.	  Hela	  klassen	  måste	  kunna	  se	  presentationer	  och	  genomgångar	  och	  t.ex.	  

filmvisningar	  utan	  att	  behöva	  flytta	  runt	  onödigt	  mycket.	  	  

I	  enlighet	  med	  dessa	  frågor	  och	  synpunkter	  kommer	  vi	  att	  granska	  hur	  det	  ser	  ut	  i	  tre	  

av	  Hong	  Kongs	  klassrum. 
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Metod  
I	  följande	  avsnitt	  kommer	  vi	  att	  beskriva	  vilken	  typ	  av	  metod	  vi	  har	  använt	  oss	  av	  vid	  

framtagandet	  av	  empirin	  till	  denna	  uppsats.	  Dessutom	  förklarar	  vi	  vilket	  urval	  vi	  gjort	  

och	  varför.	  I	  slutet	  av	  metodavsnittet	  berättar	  vi	  också	  under	  rubriken	  

arbetsfördelning	  vem	  som	  har	  gjort	  vad	  under	  uppsatsarbetet.	   

Observation 
Den	  metod	  som	  vi	  har	  valt	  att	  fokusera	  på,	  och	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  våra	  resultat	  i	  

den	  här	  uppsatsen,	  är	  tre	  genomförda	  observationsstudier.	   

Eftersom	  att	  vi	  är	  två	  författare	  till	  denna	  uppsats	  så	  har	  vi	  valt,	  under	  

observationstillfällena,	  att	  dela	  upp	  olika	  områden	  som	  var	  och	  en	  av	  oss	  ansvarat	  för.	  

En	  naturlig	  uppdelning	  blev	  att	  en	  av	  oss	  observerade	  de	  frågeställningar	  som	  vi	  har	  

när	  det	  gäller	  lärarens	  agerande	  under	  lektionen	  medan	  den	  andre	  av	  oss	  får	  

observera	  elevernas	  delaktighet	  och	  aktivitet	  under	  lektionen.	  En	  fördel	  med	  att	  vi	  

var	  två	  som	  observerade	  samma	  händelser	  blev	  att	  objektiviteten	  ökade	  och	  risken	  

för	  feltolkningar	  av	  händelser	  minskade,	  eller	  kunde	  i	  alla	  fall	  diskuteras	  utifrån	  två	  

olika	  infallsvinklar.	  	   

Forskningsetik  
Inför	  observationerna	  som	  genomfördes	  i	  denna	  studie	  inhämtades	  tillåtelse	  från	  

rektorerna	  på	  de	  två	  skolorna	  att	  få	  utföra	  klassrumsobservationer.	  Vidare	  har	  vi	  i	  

denna	  studie	  strävat	  efter	  att	  ta	  hänsyn	  till	  de	  grundläggande	  individskyddskravet	  

som	  enligt	  Vetenskapsrådet	  (1990)	  kan	  konkretiseras	  i	  fyra	  allmänna	  huvudkrav	  

vilka	  är;	  informationskravet,	  samtyckeskravet,	  konfidentialitetskravet,	  

nyttjandekravet.	  Informationskravet	  innebär	  att	  de	  som	  berörs	  av	  forskningen	  

informeras	  av	  forskningens	  syfte	  och	  upplysas	  om	  att	  deras	  deltagande	  är	  frivilligt.	  

Samtyckeskravet	  innebär	  att	  deltagarna	  i	  en	  studie	  äger	  rätten	  att	  bestämma	  över	  

deras	  medverkan.	  Konfidentialitetskravet	  går	  i	  sin	  tur	  ut	  på	  att	  de	  uppgifter	  om	  

personer	  som	  samlas	  in	  i	  en	  undersökning	  skall	  behandlas	  konfidentiellt	  och	  

personuppgifter	  ska	  förvaras	  så	  att	  utomstående	  inte	  har	  tillgång	  till	  dessa.	  Slutligen	  

innebär	  nyttjandekravet	  att	  all	  insamlad	  data	  om	  personer	  endast	  får	  brukas	  i	  

ändamål	  för	  forskning.	  Informationskravet	  uppfyllde	  vi	  i	  denna	  studie	  genom	  att	  
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informera	  rektorerna	  på	  de	  båda	  skolorna	  syftet	  med	  vår	  undersökning	  och	  att	  det	  

var	  frivilligt	  att	  delta.	  Rektorerna	  informerade	  i	  sin	  tur	  detta	  till	  de	  berörda	  lärare	  och	  

elever.	  Det	  andra	  kravet,	  samtyckeskravet,	  tog	  vi	  i	  beaktande	  genom	  att	  upplysa	  

rektorerna	  att	  både	  lärare	  och	  elever	  helt	  bestämmer	  över	  sin	  egen	  medverkan.	  

Genom	  att	  inte	  benämna	  varken	  lärare	  eller	  elever	  vid	  namn	  i	  denna	  studie	  är	  syftet	  

att	  uppfylla	  konfidentialitetskravet.	  Slutligen	  anser	  vi	  som	  utförde	  denna	  studie	  att	  

nyttjandekravet	  inte	  var	  aktuellt	  i	  denna	  undersökning	  eftersom	  inga	  intervjuer	  

genomfördes	  eller	  personuppgifter	  insamlats.	  

 
Förhållningssätt 
Vi	  som	  observatörer	  kommer	  inte	  att	  under	  detta	  observationstillfälle	  interagera	  med	  

klassen	  på	  något	  vis.	  För	  att	  kunna	  öka	  objektiviteten	  och	  undvika	  bias	  i	  vår	  

observationsstudie	  har	  vi	  på	  förhand	  utformat	  ett	  observationsschema	  som	  vi	  under	  

observationstillfället	  kommer	  att	  följa.	  Utifrån	  vår	  frågeställning	  kräver	  detta	  att	  vi	  

registrerar	  vad	  som	  händer	  under	  lektionen	  löpande.	  Det	  är	  av	  största	  vikt	  att	  vi	  

under	  detta	  observationstillfälle	  påverkar	  eleverna	  och	  läraren	  i	  minsta	  möjliga	  mån	  

genom	  vår	  närvaro.	  Enligt	  Bell	  (2006)	  kan	  det	  därför	  vara	  bra	  om	  vi	  i	  alla	  fall	  placerar	  

oss	  i	  klassrummet	  så	  att	  eleverna	  inte	  behöver	  vända	  sig	  om	  för	  att	  se	  oss,	  med	  andra	  

ord	  är	  det	  bäst	  om	  vi	  sitter	  så	  synligt	  som	  möjligt	  för	  eleverna.	  Under	  den	  här	  

observationen	  kommer	  vi	  att	  både	  vara	  intresserade	  av	  innehållet	  i	  det	  som	  sägs	  men	  

också	  individernas	  (lärare	  och	  elevers)	  generella	  beteende.	  Eftersom	  att	  vi	  i	  vår	  

undersökning	  vill	  se	  om	  det	  finns	  några	  strukturella	  skillnader	  i	  lärarens	  bemötande	  

av	  pojkar	  och	  flickor	  i	  klassrummet	  och	  dessutom	  se	  hur	  interaktionen	  mellan	  lärare	  

och	  elever	  ser	  ut	  -‐	  innebär	  detta	  att	  vi	  både	  måste	  lyssna	  till	  vad	  som	  sägs	  samt	  se	  till	  

det	  fysiska	  agerandet	  som	  lärare	  och	  elever	  uppvisar. 

Urval 
Vi	  ville	  på	  förhand	  göra	  två	  stycken	  observationer	  på	  två	  olika	  skolor	  i	  Kina	  med	  olika	  

ekonomiska-‐	  och	  sociokulturella	  förutsättningar,	  för	  att	  se	  om	  och	  i	  så	  fall	  hur	  svaren	  

till	  vår	  frågeställning	  skulle	  komma	  att	  skilja	  sig	  dessa	  skolor	  emellan.	  Skolorna	  som	  

vi	  fick	  tillfälle	  att	  observera	  var	  dels	  en	  helt	  vanlig	  statlig	  skola	  i	  utkanten	  av	  Hong	  
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Kong	  och	  dels	  en	  kristen	  privatskola	  belägen	  mitt	  i	  Hong	  Kongs	  stadskärna.	  Den	  

statliga	  skolan	  som	  heter	  Kei	  Oi	  Primary	  School	  finansieras	  endast	  genom	  statliga	  

bidrag	  medan	  privatskolan	  Kau	  Yan	  School	  finansieras	  dels	  genom	  små	  statliga	  

bidrag	  men	  också	  genom	  väldigt	  höga	  skolavgifter	  och	  privata	  donationer.	  	  	  	  

Genomförande av metod 

Pilotobservation 
För	  att	  bekanta	  oss	  med	  genomförandet	  av	  vald	  metod	  så	  började	  vi	  med	  att	  göra	  en	  

pilotobservation	  på	  en	  privatskola	  i	  Hong	  Kong.	  Under	  detta	  observationstillfälle	  

använde	  vi	  oss	  utav	  ett	  observationsschema.	  Det	  vi	  kom	  fram	  till,	  efter	  denna	  första	  

klassrumsobservation,	  var	  att	  det	  observationsschema	  som	  vi	  hade	  utformat	  mer	  

stjälpte	  än	  hjälpte	  oss	  under	  observationen.	  Därför	  kom	  vi	  tillsammans	  fram	  till	  att	  vi,	  

under	  de	  kommande	  klassrumsobservationerna,	  inte	  skulle	  använde	  oss	  av	  något	  

observationsschema.	  	  

Observationstillfällen 
De	  två	  första	  klassrumsobservationerna	  gjordes	  den	  25	  november	  2015	  på	  

privatskolan	  Kau	  Yan	  School.	  Lektionerna	  som	  vi	  observerade	  var	  dels	  en	  60	  

minuters	  lektion	  i	  engelska	  och	  dels	  en	  60	  minuters	  lektion	  i	  matematik.	  Under	  dessa	  

två	  lektioner	  integrerade	  vi	  inte,	  som	  planerat,	  med	  varken	  lärare	  eller	  elever.	  	  Den	  

tredje	  lektionsobservationen	  genomförde	  vi	  den	  30	  november	  på	  den	  statliga	  skolan	  

Kei	  Oi	  Primary	  School.	  Under	  ett	  60	  minuters	  långt	  lektionstillfälle	  observerade	  vi,	  

precis	  som	  tidigare	  observationer,	  utan	  att	  integrera	  med	  lärare	  eller	  elever.	  	  

Arbetsfördelning	  
Under	  den	  här	  uppsatsen	  har	  vi	  delat	  upp	  arbetet	  på	  följande	  sätt; 

 

Framtagandet	  av	  teori	  och	  tidigare	  forskning	  har	  vi	  utarbetat	  tillsammans,	  detsamma	  

gäller	  för	  valet	  och	  författandet	  av	  metod. 

Under	  observationstillfället	  delade	  vi	  upp	  arbetet	  genom	  att	  Martin	  Adolfsson	  

ansvarade	  för	  att	  observera	  läraren	  och	  hur	  denne	  genomförde	  sin	  undervisning	  

medan	  Tobias	  Gustafsson	  observerade	  elevaktiviteten	  samt	  
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klassrumsarrangemanget.	  Under	  resultat	  och	  analysdel	  har	  Martin	  Adolfsson	  

analyserat	  läraren	  vid	  observationstillfället	  medan	  Tobias	  Gustafsson	  har	  analyserat	  

eleverna	  och	  hur	  klassrummet	  har	  varit	  arrangerat.	   

Den	  avslutande	  diskussionen	  och	  slutsatsen	  har	  vi	  författat	  tillsammans.	  	  
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Resultat och analys 
I	  det	  kommande	  avsnittet	  kommer	  vi	  att	  skriva	  om	  resultatet	  av	  de	  tre	  

lektionsobservationer	  som	  vi	  har	  genomfört.	  En	  presentation	  av	  skolan	  följs	  av	  en	  

enkel	  lektionssammanfattning	  som	  därefter	  analyseras	  med	  utgångspunkt	  i	  	  tidigare	  

forskning	  och	  adekvat	  teori.	  	  

Kau Yan School 
Den	  första	  observationsstudien	  gjorde	  vi	  på	  privatskolan	  Kau	  Yan	  School	  under	  en	  

onsdagsförmiddag	  den	  25	  november	  2015.	  Kau	  Yan	  School	  är	  en	  kristen	  privatskola	  

som	  ligger	  precis	  i	  närheten	  av	  Hong	  Kongs	  lyxiga	  affärsdistrikt.	  På	  bottenvåningen	  i	  

en	  stor	  skyskrapa	  ligger	  skolans	  entré	  och	  reception	  medan	  undervisningslokalerna	  

är	  fördelade	  i	  lokaler	  på	  fyra-‐fem	  olika	  plan	  i	  byggnaden.	  Skolans	  rektor	  -‐	  	  Gloria	  -‐

	  	  mötte	  	  upp	  oss	  på	  hennes	  minst	  sagt	  luftiga	  kontor	  och	  förklarade	  direkt	  hur	  

förmiddagen	  skulle	  	  vara	  upplagd.	  Hon	  berättade	  	  att	  vi	  först	  skulle	  	  få	  observera	  en	  

engelskalektion	  med	  en	  klass	  fyra,	  därefter	  skulle	  	  vi	  ta	  en	  liten	  paus	  innan	  vi	  sedan	  

skulle	  	  få	  observera	  en	  matematiklektion	  i	  en	  årskurs	  fem,	  efter	  dessa	  

klassrumsobservationer	  skulle	  vi	  få	  tillfälle	  att	  ställa	  frågor	  direkt	  till	  rektor	  Gloria	  

under	  en	  rundtur	  av	  skolan. 

 

Klassrumsobservation 1 – Kau Yan School 
Ämne:	  engelska 

Lektionstid:	  60	  min 

Årskurs:	  4 

Elevantal:	  24	  st. 

 



 

20 
 

Lektionssammanfattning 
När	  vi	  kom	  in	  i	  klassrummet	  satt	  samtliga	  elever	  redan	  på	  golvet	  framför	  läraren	  som	  

stod	  vid	  whiteboarden	  och	  vad	  det	  verkade	  (det	  var	  vad	  det	  verkade)	  höll	  läraren	  en	  

genomgång	  över	  vad	  som	  skulle	  hända	  under	  dagen.	  Vi	  slog	  oss	  ner	  vid	  ett	  bord	  

precis	  vid	  diskbänken	  i	  klassrummet,	  väl	  synliga	  för	  eleverna.	  Eleverna	  satte	  sig	  

sedan	  ner	  på	  sina	  platser	  och	  läraren	  började	  tala	  till	  dem	  på	  engelska.	  Han	  förklarade	  

sedan	  för	  eleverna	  hur	  lektion	  skulle	  komma	  att	  vara	  upplagd.	  Eleverna	  skulle	  först	  

arbeta	  med	  ett	  par	  olika	  texter	  individuellt,	  sedan	  skulle	  de	  få	  dela	  in	  sig	  i	  par	  och	  

välja	  en	  text	  samt	  tillsammans.	  Därefter	  skulle	  de	  skriva	  upp	  vilken	  text	  de-‐	  valt	  på	  

tavlan	  och	  gemensamt	  utarbeta	  ett	  rollspel	  kring	  texten.	  I	  den	  avslutande	  delen	  av	  

lektionen	  skulle	  eleverna	  få	  tillfälle	  att	  spela	  upp	  rollspelet.	   

Läraren	  delade	  ut	  texterna	  till	  eleverna	  som	  därefter	  började	  arbeta	  individuellt	  

under	  tystnad	  innan	  de	  delade	  upp	  sig	  inom	  klassen	  i	  grupper	  om	  tre	  i	  kill-‐	  och	  tjej	  

grupper.	  Eleverna	  ”sprang	  runt”	  till	  en	  början	  och	  stämningen	  i	  klassrummet	  kändes	  

relativt	  stökig	  och	  så	  höll	  det	  på	  i	  några	  minuter	  fram	  till	  att	  läraren	  började	  klappa	  en	  

ramsa	  som	  eleverna	  hjälpte	  till	  att	  fylla	  i,	  därefter	  blev	  det	  lite	  lugnare.	  Läraren	  gick	  

runt	  bland	  eleverna	  men	  stannade	  länge	  och	  ofta	  vid	  ett	  ”killbord”.	  Tjejerna	  brukade	  

han	  oftast	  bara	  passera	  och	  lite	  mer	  svepande	  fråga	  ”hows	  it	  going?”.	  Efter	  ett	  tag	  var	  

det	  dags	  för	  eleverna	  att	  spela	  upp	  de	  rollspel	  som	  det	  hade	  utformat	  under	  lektionen.	  

Läraren	  frågade	  eleverna	  vilka	  som	  skulle	  börja	  -‐	  killarna	  eller	  tjejerna.	  Efter	  lite	  olika	  

meningar	  kring	  detta	  från	  eleverna	  blev	  det	  slutligen	  en	  grupp	  om	  tre	  tjejer	  som	  

började.	  De	  spelade	  upp	  sitt	  lilla	  rollspel	  och	  fick	  sedan	  applåder	  från	  övriga	  elever	  

och	  lärare	  och	  såhär	  fortlöpte	  det	  fram	  tills	  det	  att	  klockan	  ringde.	  Eftersom	  att	  det	  

var	  två	  elevgrupper	  som	  inte	  hunnit	  spela	  upp	  sina	  rollspel	  så	  frågade	  läraren	  

eleverna	  om	  de	  ville	  stanna	  kvar	  och	  titta	  på	  dessa	  nu	  eller	  om	  de	  skulle	  ta	  det	  vid	  

nästa	  lektionstillfälle,	  eleverna	  var	  alla	  eniga	  om	  det	  att	  de	  ville	  titta	  på	  resten	  av	  

rollspelen	  nu.	  När	  den	  sista	  gruppen	  var	  färdig	  berättade	  läraren	  för	  eleverna	  att	  han	  

tyckte	  att	  de	  arbetat	  bra	  under	  lektionen	  och	  förklarade	  sedan	  vad	  de	  kommer	  att	  ha	  i	  

engelskaläxa	  under	  veckan.	  
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Analys av observation 1 
 

Interaktion lärare elev	  
Eleverna	  fick	  en	  genomgång	  av	  läraren	  och	  därefter	  arbetade	  eleverna	  i	  grupp,	  

läraren	  för	  detta	  undervisningstillfälle	  hade	  rollen	  som	  handledare	  och	  gick	  runt	  och	  

hjälpte	  de	  olika	  elevgrupperna.	  Majoriteten	  av	  lektionstiden	  avsattes	  på	  detta	  vis	  med	  

en	  aktiv	  elevgrupp	  och	  läraren	  som	  handledare	  men	  som	  ändå	  styrde	  undervisningen	  

och	  ordningen	  i	  klassrummet.	  Om	  man	  kopplar	  denna	  lektion	  till	  de	  olika	  lärteorierna	  

så	  ligger	  det	  sociokulturella	  perspektivet	  närmast	  eftersom	  att	  inom	  denna	  lärteori	  

agerar	  läraren	  handledare,	  förebild	  och	  medskapare	  för	  och	  tillsammans	  med	  eleven.	  	  	  	  	  	  	  	  	  

En	  annan	  aspekt	  som	  indikerar	  att	  detta	  lektionstillfälle	  ligger	  i	  linje	  med	  denna	  

lärteori	  är	  att	  läraren	  agerade	  förebild.	  Läraren	  agerade	  förebild	  genom	  att;	  statuera-‐	  

exempel	  på	  hur	  vissa	  uppgifter	  kunde	  lösas,	  vara	  entusiastisk	  och	  positiv	  genom	  

arbetsgången	  vilket	  verkade	  smitta	  av	  sig	  på	  eleverna.	   

	  	  	  Läraren	  gick	  runt	  i	  klassrummet	  då	  eleverna	  arbetade	  med	  en	  text	  och	  hjälpte	  

eleverna	  och	  gav	  ledtrådar	  och	  nya	  infallsvinklar	  för	  att	  på	  så	  sätt	  leda	  in	  eleverna	  på	  

rätt	  svar.	  Läraren	  berättade	  för	  oss	  observatörer	  att	  han	  försöker	  ge	  eleverna	  lite	  

information	  och	  hintar	  för	  att	  eleverna	  ska	  komma	  vidare.	  Denna	  lärares	  sätt	  att	  

arbeta	  kan	  tyckas	  ligga	  i	  linje	  med	  det	  sociokulturella	  perspektivet	  där	  läraren	  ska	  

synliggöra	  det	  dolda	  och	  utforma	  nya	  infallsvinklar	  och	  sätt	  att	  arbeta	  på	  utifrån	  den	  

enskilda	  elevens	  föreställningar	  (Berg	  2011;	  s.	  52).	  

	  	  	  Eleverna	  talade	  med	  varandra	  frekvent	  under	  detta	  lektionsmoment	  och	  läraren	  

rörde	  sig	  runt	  i	  klassrummet	  och	  samtalade	  med	  eleverna	  då	  han	  hjälpte	  dem.	  Under	  

lektionen	  hördes	  en	  mängd	  röster	  och	  det	  var	  vid	  genomgångar	  som	  endast	  lärarens	  

röst	  hördes.	  Detta	  klassrum	  skulle	  kunna	  beskrivas	  som	  ett	  flerstämmigt	  klassrum	  

eller	  dialogiskt	  klassrum	  när	  det	  kommer	  till	  själva	  kommunikationsmönstret.	  

Dysther	  (1995)	  definierar	  det	  flerstämmiga	  eller	  det	  dialogiska	  klassrummet	  som	  ett	  

klassrum	  där	  lärarens	  röst	  bara	  är	  en	  i	  mängden.	  	   

 

Analys enligt Stensmos olika dimensioner 
Kontroll	  
Eleverna	  var	  under	  vissa	  delar	  av	  lektionen	  högljudda	  och	  stämningen	  skulle	  kunna	  
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beskrivas	  som	  stökig,	  i	  den	  bemärkelsen	  att	  eleverna	  verkade	  ägna	  sig	  åt	  andra	  saker	  

än	  själva	  arbetsuppgiften.	  För	  att	  få	  lugn	  och	  uppmärksamhet	  i	  klassrummet	  

klappade	  läraren	  en	  typ	  av	  ramsa	  där	  eleverna	  klappade	  med	  och	  efter	  detta	  återtog	  

ordningen	  i	  klassen.	  För	  att	  upprätthålla	  kontroll	  i	  klassrummet	  använde	  sig	  läraren	  

av	  denna	  typ	  av	  klappramsa	  samtidigt	  som	  läraren	  under	  enstaka	  tillfällen	  under	  

lektionen	  även	  sa	  till	  elever	  att	  fokusera	  på	  arbetsuppgiften.	  Vi	  som	  observatörer	  

uppfattade	  det	  som	  att	  läraren	  inte	  sa	  till	  särskilt	  ofta	  då	  vissa	  elever	  verkade	  syssla	  

med	  annat	  än	  själva	  arbetsuppgiften	  och	  att	  eleverna	  till	  synes	  verkade	  ha	  en	  väldigt	  

stor	  frihet	  i	  sitt	  arbete	  med	  uppgiften.	  Frihet	  definieras	  här	  i	  den	  bemärkelsen	  att	  de	  

fick	  lov	  att	  prata,	  gå	  runt	  i	  klassrummet,	  skratta	  och	  skoja	  i	  den	  mån	  de	  ville	  så	  länge	  

de	  arbetade	  med	  uppgiften.	  	  

   Läraren	  använde	  sig	  av	  yttre	  medel	  för	  att	  kontrollera	  eleverna	  som	  tidigare	  nämnt	  

genom	  tillsägelser	  och	  i	  synnerhet	  ”klappramsan”.	  Under	  lektionen	  som	  helhet	  

användes	  dessa	  yttre	  medel	  ett	  fåtal	  gånger	  för	  att	  få	  eleverna	  att	  arbeta	  med	  och	  åter	  

fokusera	  på	  själva	  arbetsuppgiften.	  De	  ledarstilar	  som	  förespråkar	  detta	  synsätt	  -‐	  att	  

kontroll	  av	  individers	  beteende	  kan	  skapas	  genom	  yttre	  medel	  -‐	  är	  Burnard,	  Canters	  

och	  Kounin.	  Läraren	  i	  detta	  klassrum	  använde	  sig	  frekvent	  åt	  att	  uppmuntra	  eleverna	  

genom	  små	  kommentarer	  som	  t.ex.	  ”good	  job”	  eller	  ”you	  are	  doing	  great”.	  Denna	  typ	  

av	  uppmuntran	  som	  skedde	  under	  lektionen	  ligger	  i	  linje	  med	  Dreikurs	  som	  tror	  på	  

yttre	  kontroll	  i	  form	  av	  just	  uppmuntran	  (Stensmo	  2000:	  231-‐232).	  

	  
Motivation	  
Motivation	  och	  kontroll	  har	  nära	  samband	  i	  de	  sex	  ledarstilarna.	  Ledarstilarna	  kan	  

delas	  in	  i	  de	  som	  anser	  att	  eleverna	  ska	  kontrolleras	  med	  yttre	  medel	  och	  de	  som	  

anser	  att	  motivation	  kommer	  inifrån	  (Stensmo	  2000;	  s.	  232	  -‐233).	  Under	  denna	  

lektion	  var	  läraren	  entusiastisk	  genom	  att	  le	  mycket	  och	  uppmuntra	  sina	  elever.	  Detta	  

sätt	  att	  arbeta	  stämmer	  väl	  överens	  med	  Kounins	  syn	  på	  motivation	  som	  menar	  att	  

läraren	  kan	  ska	  skapa	  en	  värdeladdning	  i	  arbetsuppgiften	  genom	  att	  entusiasmera	  

och	  variera	  undervisningen	  (Stensmo	  2000;	  s.233).	  Under	  lektionen	  var	  

undervisningen	  mycket	  varierad	  eftersom	  eleverna	  fick	  arbetade	  i	  grupp,	  enskilt	  och	  

göra	  framträdande.	  

Gruppering	  
Eleverna	  arbetade	  under	  detta	  lektionstillfälle	  i	  grupper	  om	  tre	  där	  eleverna	  själva	  
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fick	  bestämma	  grupperna.	  Eleverna	  fick	  vara	  med	  och	  bestämma	  hur	  olika	  

arbetsmoment	  skulle	  genomföras	  under	  denna	  lektion.	  Med	  tanke	  på	  att	  eleverna	  

hade	  stort	  inflytande	  kan	  detta	  klassrum	  ses	  som	  ett	  demokratiskt	  sådant.	  Dinkmeyer	  

och	  Albert	  talar	  om	  det	  demokratiska	  klassrummet	  och	  menar	  att	  ett	  demokratiskt	  

ledarskap	  är	  nödvändighet	  i	  dagens	  moderna	  samhälle.	  Inom	  det	  demokratiska	  

klassrummet	  kan	  läraren	  inte	  dominera	  eleverna	  utan	  måste	  vinna	  elevernas	  

förtroende	  (Stensmo	  2000;	  s.	  145).	  	  

 

Möblering – hur var klassrummet arrangerat? 
Möbleringen	  av	  det	  här	  klassrummet	  ser	  ut	  enligt	  modellen	  på	  bild	  nedan.	  	   

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Totalt	  fanns	  det	  30	  bänkplatser	  i	  klassrummet,	  ”extraplatserna”	  låg	  i	  ett	  relativt	  

avskilt	  läge	  i	  klassrummet	  och	  här	  brukade	  elever,	  enligt	  läraren,	  arbeta	  ikapp	  med	  

uppgifter	  som	  de	  har	  missat	  medan	  övriga	  elever	  arbetar	  med	  andra	  uppgifter.	  

Klassrummet	  var	  väldigt	  rymligt	  med	  högt	  i	  tak	  och	  bra	  ventilation,	  dessutom	  bidrog	  

klassrummets	  otroligt	  stora	  fönster	  till	  ett	  naturligt	  ljusinsläpp.	   

Under	  det	  här	  undervisningstillfället	  arbetade	  eleverna	  i	  grupp	  och	  den	  

bänkkonstellationen	  som	  fanns	  i	  klassrummet	  lämpade	  sig	  bra	  till	  detta.	  Bänkarna	  

var	  i	  det	  här	  klassrummet	  placerade	  i	  fyra	  grupper	  om	  sex	  och	  två	  grupper	  om	  tre	  (se	  
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bilden).	  	  Det	  positiva	  med	  den	  här	  bänkkonstellationen	  var	  att	  eleverna	  redan	  satt	  i	  

smågrupper	  vilket	  bidrar	  till	  att	  det	  inte	  krävs	  någon	  förflyttning	  av	  bänkar	  vid	  

grupparbeten.	  Bänkgrupperna	  var	  dessutom	  placerade	  med	  gott	  avstånd	  ifrån	  

varandra	  vilket	  bidrog	  till	  att	  distraktionsytorna,	  områden	  i	  klassrummet	  med	  risk	  för	  

trängsel,	  minskade.	  Eftersom	  att	  klassrummet	  var	  så	  pass	  rymligt	  överlag	  fanns	  inga	  

utmärkande	  distraktionsytor.	  Det	  negativa	  med	  dessa	  bänkkonstellationer	  var	  att	  

vissa	  elever	  satt	  med	  ryggen	  emot	  klassrummets	  white-‐	  och	  smartboard,	  vilket	  skulle	  

betyda	  att	  dessa	  måste	  omplacera	  sig	  i	  klassrummet	  vid	  en	  presentation	  eller	  dylikt,	  

och	  det	  leder	  i	  sin	  tur	  till	  att	  lektionen	  riskerar	  att	  tappa	  flyt.	  	   

 

Elevaktivitet 
 

I	  det	  här	  klassrummet	  var	  antalet	  pojkar	  och	  flickor	  lika.	  Eleverna	  var	  till	  en	  början	  

utspridda	  vid	  bänkarna	  ungefär	  varannan	  pojke	  och	  varannan	  flicka,	  men	  när	  det	  

sedan	  blev	  ett	  gruppmoment	  så	  fördelade	  sig	  pojkarna	  och	  flickorna	  för	  sig	  i	  små	  

grupper	  om	  tre.	  	  I	  gruppövningen	  skulle	  eleverna	  tillsammans	  välja	  en	  av	  fyra	  

berättande	  texter	  och	  sedan	  spela	  upp	  den	  i	  ett	  litet	  rollspel.	  De	  grupper	  som	  

utmärkte	  sig	  mest	  i	  klassrummet	  under	  arbetet	  med	  rollspelet	  var	  killgrupperna.	  De	  

var	  dem	  som	  sprang	  runt	  i	  klassrummet	  och	  pratade	  högst-‐	  och	  främst	  bidrog	  till	  en	  

känsla	  av	  ostrukturerat	  kaos	  i	  klassrummet.	  Kanske	  var	  de	  också	  därför	  som	  läraren	  

verkade	  välja	  att	  fokusera	  på	  dem,	  pojkarna.	  Pojkarnas	  behov	  av	  hjälp	  i	  det	  här	  

klassrummet	  var	  det	  som	  läraren,	  säkert	  omedvetet,	  satte	  i	  första	  rummet	  och	  som	  

tråkigt	  nog	  verkade	  utgöra	  normen.	  Speciellt	  hos	  en	  pojkgrupp	  i	  klassrummet	  

stannade	  han	  under	  långa	  perioder	  i	  vad	  som	  verkade	  vara	  försök	  att	  motivera	  

eleverna	  och	  leda	  dem	  på	  rätt	  spår	  i	  uppgiftsarbetet.	  Generellt	  sett	  var	  det	  så	  att	  

flickorna	  lugnt	  och	  sansat	  satt	  med	  varandra	  och	  diskuterade	  olika	  sätt	  att	  gestalta	  

karaktärerna	  i	  den	  valda	  berättelsen.	  Pojkarna	  däremot	  tog	  sig	  an	  uppgiften	  genom	  

att	  direkt	  gå	  på	  det	  fysiska	  agerandet	  av	  rollspelet	  och	  när	  läraren	  ansåg	  att	  pojkarna	  

blev	  allt	  för	  stökiga	  körde	  han	  sin	  klappramsa,	  som	  även	  flickorna	  blev	  tvungna	  att	  

delta	  i.	  På	  detta	  sätt	  blev	  det	  också	  så	  som	  Berge	  (1997)	  kommer	  fram	  till	  i	  sin	  studie	  

att	  normen	  i	  det	  här	  klassrummet	  var	  att	  undervisningen	  utgick	  ifrån	  pojkarnas	  

behov.	  	  	   
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Klassrumsobservation 2 – Kau Yan School 
Ämne:	  matematik 

Lektionstid:	  60	  min 

Årskurs:	  4 

Elevantal:	  24	  st.	   

Lektionssammanfattning 
När	  vi	  kom	  in	  i	  klassrummet	  stod	  eleverna	  vid	  sina	  platser,	  vi	  satte	  oss	  ner	  vid	  ett	  litet	  

bord	  framför	  eleverna	  och	  läraren	  började	  tala	  till	  eleverna	  på	  mandarin.	  Eleverna	  

hälsade	  i	  kör	  på	  läraren,	  och	  sedan	  på	  oss,	  innan	  de	  fick	  lov	  att	  sätta	  sig	  ned.	  Eleverna-‐	  

satt	  i	  vissa	  rader	  om	  tre	  och	  andra	  om	  två,	  flickor	  med	  flickor	  och	  pojkar	  med	  pojkar.	  

Läraren	  startade	  upp	  lektionen	  genom	  en	  genomgång	  angående	  matematik	  med	  

procent.	  Eleverna	  var	  också	  deltagande	  under	  genomgången	  och	  svarade	  på	  frågor	  i	  

en	  blandning	  mellan	  handuppräckning	  och	  att	  ropa	  svaret	  rakt	  ut.	  Därefter	  delade	  

läraren	  ut	  arbetsblad	  till	  eleverna	  som	  sedan	  direkt	  satte	  igång	  att	  arbeta	  med	  dessa.	  

Läraren	  gick	  sedan	  runt	  i	  klassrummet	  och	  hjälpte	  till	  där	  det	  behövdes.	  När	  den	  

första	  eleven	  var	  klar	  med	  sitt	  arbetsblad	  satte	  sig	  läraren	  ner	  vid	  katedern	  och	  

började	  rätta	  arbetsbladet	  framför	  eleven.	  Därefter	  bildades	  en	  liten	  kö	  och	  läraren	  

rättade	  elevernas	  arbetsblad	  en	  efter	  en.	  Läraren	  gav	  eleverna	  direkt	  återkoppling	  

genom	  antingen	  beröm	  eller	  så	  gav	  han	  tillbaka	  arbetsbladet	  till	  eleven	  så	  att	  denne	  

kunde	  göra	  om	  de	  uppgifter	  som	  blivit	  fel.	  När	  eleverna	  var	  klara	  med	  arbetsbladet	  

fick	  det	  göra	  vad	  de	  ville,	  vissa	  tog	  upp	  något	  rithäfte	  medan	  andra	  satte	  igång	  något	  

spel	  och	  så	  vidare.	  Samtidigt	  fortsatte	  de	  eleverna	  som	  inte	  var	  klara	  vidare	  med	  sitt	  

arbetsblad.	  När	  klockan	  ringde	  var	  lektionen	  slut	  och	  eleverna	  avslutade	  sina	  

aktiviteter,	  ställde	  sig	  vid	  sina	  bänkar,	  hälsade	  i	  kör	  hejdå-‐	  och	  tackade	  läraren	  innan	  

de	  gick	  sedan	  ut	  på	  rast.	   

Analys av observation 2 – Kau Yan School 
Interaktion lärare elev	  
Lektionen	  inleddes	  med	  en	  genomgång	  i	  helklass	  därefter	  arbetade	  eleverna	  

individuellt	  och	  läraren	  gick	  runt	  och	  hjälpte	  eleverna.	  Majoriteten	  av	  lektionstiden	  

var	  eleverna	  aktiva	  och	  läraren	  fick	  rollen	  som	  handledare.	  Sättet	  lektionen-‐	  



 

26 
 

genomfördes	  på	  går	  i	  linje	  med	  kognitivismen	  där	  elevaktivitet	  och	  läraren	  som	  

handledare	  är	  typiska	  undervisningssätt.	  Något	  som	  är	  grundläggande	  i	  

kognitivismen	  är	  enligt	  Dysthe	  (1995)	  att	  endast	  den	  lärande	  själv	  kan	  göra	  

inlärningsarbetet.	  Detta	  var	  något	  som	  inte	  skedde	  under	  denna	  lektion	  eftersom	  det	  

var	  läraren	  som	  lärde	  eleverna	  tillvägagångsättet	  framme	  på	  tavlan	  och	  därefter	  fick	  

eleverna	  göra	  liknande	  uppgifter	  i	  arbetsbladet.	  Läraren	  var	  under	  lektionen	  passiv	  

och	  enligt	  kognitivismen	  har	  läraren	  en	  passiv	  roll	  eftersom	  det	  finns	  en	  tilltro	  till	  att	  

eleven	  har	  en	  inneboende	  drivkraft.	  Till	  en	  viss	  del	  går	  denna	  lektion	  i	  linje	  med	  

kognitivismen	  vad	  gäller	  arbetsätt	  och	  så	  vidare	  men	  en	  del	  andra	  aspekter	  av	  denna	  

lektion	  går	  i	  linje	  med	  andra	  lärteorier.	  Som	  till	  exempel	  tas	  ingen	  större	  hänsyn	  till	  

individuella	  behov	  under	  denna	  lektionen	  och	  alla	  arbetade	  med	  samma	  uppgifter.	  

Denna	  aspekt	  av	  lektionen	  går	  mer	  åt	  behaviorismen	  som	  ser	  en	  klass	  som	  en	  odelad	  

enhet	  och	  ingen	  större	  hänsyn	  tas	  till	  individuella	  behov.	  Läraren	  har	  inom	  

behaviorismen	  en	  aktiv	  roll	  som	  organisatör,	  instruktör	  och	  kontrollör	  (Berg	  2011;	  s.	  

50).	  Trots	  att	  lektionen	  innehöll	  stor	  mängd	  elevaktivitet	  hade	  läraren	  utöver	  rollen	  

som	  handledare	  också	  rollen	  instruktör	  och	  kontrollör.	  Arbetsuppgifterna	  hade	  

läraren	  valt	  ut	  sen	  innan	  och	  eleverna	  fick	  se	  hur	  ett	  liknande	  tal	  löses	  på	  tavlan.	  

Eleverna	  fick	  här	  chansen	  till	  igenkänning	  och	  repetition	  vilket	  är	  viktiga	  

komponenter	  inom	  behaviorismen.	  Lidholt	  (2003	  s.55)	  beskriver	  behaviorismen	  som	  

en	  lärteori	  där	  barn	  lär	  sig	  effektivast	  genom	  arbetsuppgifter	  utvalda	  av	  vuxna	  vars	  

syfte	  är	  att	  träna	  och	  lära	  sig	  känna	  igen.	  Det	  är	  av	  största	  vikt	  för	  barns	  utveckling	  

inom	  denna	  lärteori	  att	  läraren	  möjliggör	  repetition	  och	  igenkännande.	  

	  

Efter	  att	  ha	  beskådat	  olika	  delar	  av	  denna	  lektion	  så	  syns	  det	  att	  flera	  typer	  av	  

lärteorier	  anammas.	  När	  det	  kommer	  till	  hur	  själva	  kommunikationsmönstret	  såg	  ut	  i	  

klassrummet	  kan	  det	  beskrivas	  som	  ett	  flerstämmigt	  klassrum	  eftersom	  

kommunikationen	  inte	  var	  envägskommunikation.	  Eleverna	  fick	  samtala	  med-‐	  

varandra,	  med	  läraren	  etc.	  Dysthe	  (1995)	  beskriver	  det	  flerstämmiga	  klassrummet	  

som	  ett	  klassrum	  där	  lärares	  röst	  är	  en	  i	  mängden. 
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Analys enligt Stensmos olika dimensioner 
 
Kontroll	  
Eleverna	  hade	  som	  arbetsuppgift	  under	  lektionen	  att	  göra	  arbetsblad	  och	  när	  de	  blev	  

färdiga	  fick	  de	  göra	  vad	  de	  ville	  som	  till	  exempel	  spela	  spel.	  Majoriteten	  av	  eleverna	  

arbetade	  med	  den	  befintliga	  arbetsuppgiften	  men	  de	  elever	  som	  sysslade	  med	  annat	  

blev	  inte	  tillrättavisad	  av	  läraren.	  Med	  tanke	  på	  detta	  hade	  eleverna	  stor	  frihet	  under	  

denna	  lektion.	  Läraren	  log	  frekvent,	  var	  entusiastisk	  och	  använde	  sig	  av	  positiv	  

förstärkning	  genom	  att	  ge	  beröm	  då	  eleverna	  gjort	  bra	  ifrån	  sig.	  Tillsägelser	  var	  något	  

denna	  lärare	  inte	  använde	  sig	  av.	  Eleverna	  var	  väldigt	  drivna	  och	  arbetade	  snabbt	  och	  

effektivt	  med	  arbetsbladen	  och	  eleverna	  verkade	  ha	  ett	  eget	  ansvar	  eftersom	  läraren	  

inte	  behövde	  vara	  på	  eleverna	  för	  att	  de	  skulle	  arbeta.	  Detta	  ligger	  i	  linje	  med	  Glassers	  

syn	  på	  kontroll	  som	  menar	  att	  läraren	  inte	  kan	  ta	  ansvaret	  för	  sina	  elever	  utan	  endast	  

lära	  eleverna	  att	  ta	  ansvar	  för	  sig	  själv.	  Den	  observerade	  lärarens	  kontroll	  ligger	  även	  

nära	  Gordons	  syn	  där	  idealet	  är	  själv-‐kontroll	  vilket	  eleverna	  visade	  upp	  under	  

lektionen.	  Det	  var	  alltså	  upp	  till	  eleverna	  att	  ta	  ansvar	  för	  sitt	  arbete	  (Stensmo	  2000;	  

s.232).	  

 

Motivation	  
Under	  hela	  lektionen	  var	  läraren	  nog	  med	  att	  ge	  beröm	  och	  uppmuntra	  eleverna.	  

Positiv	  feedback	  användes	  då	  eleverna	  hade	  utfört	  arbetsbladet	  och	  när	  eleverna	  var	  

klara	  med	  arbetsuppgifterna	  fick	  de	  spela	  ett	  typ	  av	  brädspel.	  Läraren	  använde	  sig	  

alltså	  av	  beröm	  och	  belöning	  i	  form	  av	  spel	  för	  att	  motivera	  sina	  elever.	  Detta	  sätt	  att	  

motivera	  sina	  elever	  på	  ligger	  i	  linje	  med	  Dreikurs	  syn	  på	  motivation	  där	  uppmuntran	  

är	  det	  primära	  för	  elever.	  Denna	  lärare	  ligger	  även	  nära	  Canters	  ledarstil	  när	  det	  

kommer	  till	  motivation.	  Inom	  denna	  ledarstil	  förstärker	  läraren	  positivt	  elevbeteende	  

med	  matriella	  och	  sociala	  förstärkare	  (Stensmo	  2000;	  s.230).	  De	  förstärkare	  läraren	  

använde	  sig	  av	  var	  spel,	  som	  kan	  anses	  vara	  en	  matriell	  förstärkare	  och	  beröm	  som	  

kan	  anses	  vara	  en	  social	  förstärkare.	  Inom	  Canters	  ledarstil	  sker	  restriktioner	  vid	  

mindre	  lämpligt	  beteende.	  Mindre	  lämpligt	  beteende	  var	  något	  som	  observerades	  i	  
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form	  att	  två	  elever	  satt	  och	  lekte	  men	  läraren	  tillrättavisade	  inte	  eleverna.	  

	  

Gruppering	  
Eleverna	  arbetade	  individuellt	  under	  lektionsmomentet	  och	  vid	  lektionens	  inledning	  

gav	  läraren	  en	  kort	  genomgång	  i	  helklass	  framme	  vid	  tavlan.	  Eftersom	  eleverna	  

arbetade	  individuellt	  under	  hela	  lektionen	  och	  inget	  grupparbete	  genomfördes	  är	  det	  

problematiskt	  att	  analyseras	  denna	  lektion	  utifrån	  gruppering.	  Däremot	  menar	  

Gordon	  att	  elever	  bör	  få	  möjlighet	  att	  arbeta	  enskilt	  och	  individuellt	  under	  skoldagen	  

vilket	  eleverna	  då	  fick	  göra	  under	  denna	  matematiklektion	  (Berg	  2011;	  s.	  234).	  

	  

Möblering – hur var klassrummet arrangerat? 
I	  det	  här	  klassrummet	  satt	  eleverna	  i	  kolumnliknande	  bänkrader	  om	  två	  och	  tre,	  

uppdelat	  i	  pojk-‐och	  flickrader.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Det	  här	  klassrummet,	  fick	  vi	  på	  förhand	  reda	  på,	  användes	  bara	  till	  

matematikundervisning	  och	  möjligtvis	  var	  det	  därför	  som	  det	  inte	  var	  utrustat	  med	  

diskho,	  extraplatser,	  läshörna	  och	  annat	  som	  kanske	  är	  förknippat	  med	  ett	  klassrum.	  

Under	  det	  här	  lektionspasset	  låg	  undervisningens	  fokus	  på	  en	  lärarledd	  genomgång	  

och	  därefter	  ett	  individuellt	  elevarbete.	  Att	  upplägget	  och	  den	  förväntade	  aktiviteten	  

på	  eleverna	  -‐	  under	  den	  här	  lektionen	  -‐	  såg	  ut	  på	  det	  här	  sättet	  gjorde	  möbleringen	  
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motiverad,	  detta	  då	  hela	  klassen	  under	  den	  lärarledda	  genomgången	  hade	  fri	  sikt	  

över	  whiteboarden	  som	  låg	  i	  fokus	  och	  alla	  elever	  kunde	  följa	  med	  under	  

genomgången	  utan	  att	  behöva	  förflytta	  sig	  i	  klassrummet.	  Eftersom	  att	  eleverna	  

arbetade	  individuellt	  under	  hela	  lektionspasset	  fyllde	  även	  möbleringen	  ett	  syfte	  i	  

den	  mån	  eleverna	  satt	  relativt	  isolerade	  från	  varandra.	  Genom	  denna	  möblering	  

kunde	  också	  läraren	  följa	  eleverna	  under	  hela	  lektionspasset	  då	  dennes	  kateder	  var	  

placerat	  framför	  eleverna.	  Klassrummet	  var	  väldigt	  rymligt	  och	  även	  fast	  

bänkraderna	  var	  placerade	  jämnt	  över	  hela	  rummet	  så	  uppkom	  inga	  större	  

distraktionsytor	  för	  eleverna.	  Att	  bänkar	  placeras	  i	  bänkrader	  kan	  annars	  bidra	  till	  att	  

klassrummet	  känns	  trångt	  och	  distraktionsytor	  kan	  lätt	  uppstå.	  Läraren	  rättade	  

elevers	  arbeten	  under	  den	  pågående	  lektionen	  och	  därför	  skulle	  utrymmet	  vid	  

katedern	  lätt	  kunna	  bli	  en	  möjlig	  distraktionsyta	  för	  eleverna,	  men	  eftersom	  att	  

katedern	  var	  placerad	  med	  en	  väldigt	  god	  marginal	  från	  den	  främre	  bänkraden	  så	  

kunde	  detta	  undvikas.	   

Elevaktivitet  
Eleverna	  satt	  under	  denna	  lektion	  uppdelat	  i	  pojkar	  och	  flickor	  på	  bänkrader	  om	  tre	  

och	  tre.	  Under	  lektionen	  noterade	  vi	  att	  pojkarna	  tog	  mer	  av	  lärarens	  

uppmärksamhet	  i	  negativ	  bemärkelse.	  Det	  verkade	  till	  en	  början	  som	  att	  det	  fanns	  en	  

tyst	  överenskommelse	  i	  klassrummet	  om	  att	  eleverna	  som	  räckte	  upp	  handen	  skulle	  

få	  hjälp	  av	  läraren.	  En	  flicka	  gjorde	  detta	  under	  säkert	  tio	  minuter	  men	  läraren	  hade	  

sin	  uppmärksamhet	  på	  pojkarna	  som	  en	  efter	  en	  istället	  för	  att	  räcka	  upp	  handen	  och	  

vänta	  på	  sin	  tur	  antingen	  ropade	  till	  sig	  läraren	  eller	  gick	  fram	  till	  denne	  direkt.	  

Eftersom	  att	  pojkarna	  i	  klassen	  på	  det	  här	  sättet	  fick	  hjälp	  och	  längre	  tid	  med	  läraren	  i	  

klassrummet	  blev	  också	  pojkarna	  snabbare	  klara	  med	  själva	  matematikuppgiften.	  

När	  de	  flesta	  pojkar	  hade	  blivit	  klara	  arbetade	  fortfarande	  merparten	  av	  flickorna	  

med	  uppgiften.	  Det	  här	  hindrade	  inte	  läraren	  från	  att	  utropa	  att	  de	  som	  var	  klara	  med	  

uppgiften	  skulle	  få	  chansen	  att	  under	  resten	  av	  lektionen	  arbeta	  med	  lite	  vad	  de	  ville,	  

vilket	  snarare	  innebar	  fri	  lek	  och	  resulterade	  i	  en	  hög	  ljudvolym	  i	  klassrummet.	  Att	  

läraren,	  under	  det	  här	  lektionstillfället,	  bemötte	  pojkar	  och	  flickor	  på	  olika	  sätt	  går	  att	  

applicera	  på	  Berges	  (1997)	  teori	  kring	  att	  det	  finns	  omedvetet	  förutbestämda	  

beteendemönster	  gentemot	  pojkar	  och	  flickor.	  Under	  den	  här	  lektionen	  blev	  det	  
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tydligt	  att	  läraren	  anser	  att	  pojkar	  kräver	  mer	  uppmärksamhet	  och	  hjälp	  än	  vad	  

flickor	  gör,	  vilket	  flickan	  med	  den	  uppsträckta	  handen	  blev	  ett	  tydligt	  exempel	  på.	  	  	   

 

 

Kei Oi Primary School 
	  

Den	  tredje	  observationsstudien	  gjorde	  vi	  på	  den	  statliga	  skolan	  Kei	  Oi	  Primary	  School	  

den	  30	  november	  2015.	  Skolan	  ligger	  i	  vad	  som	  ser	  ut	  som	  ett	  lägenhetskomplex	  med	  

ungefär	  fyra	  våningar	  på	  Kowloon	  halvön.	  Kowloon	  är	  den	  del	  av	  Hong	  Kong	  där	  flest	  

människor	  är	  bosatta	  och	  området	  Monkok,	  som	  bara	  ligger	  ett	  tunnelbanestopp	  ifrån	  

Kei	  Oi	  Primary	  School,	  är	  ett	  av	  de	  mest	  tätbefolkade	  områdena	  i	  hela	  världen.	  

Eleverna	  som	  går	  på	  den	  här	  skolan	  är	  bosatta	  i	  närheten	  och	  kommer	  från	  hem	  med	  

långt	  ifrån	  samma	  ekonomiska	  förutsättningar	  som	  de	  elever	  som	  går	  på	  Kau	  Yan	  

School.	  Vi	  mötte	  upp	  rektorn	  i	  receptionen	  som	  förklarade	  för	  oss	  att	  vi	  under	  

förmiddagen	  tillsammans	  skulle	  ta	  del	  av	  en	  lektion	  i	  engelska	  för	  en	  årskurs	  två,	  

efter	  detta	  skulle	  vi	  sätta	  oss	  ner	  på	  hans	  kontor	  och	  diskutera	  lektionen.	   

 

Klassrumsobservation 3 – Kei Oi Pramary School  
Ämne:	  engelska 

Lektionstid:	  60	  min 

Årskurs:	  2 

Elevantal:	  24	  st.	   

 

Lektionssammanfattning 
När	  vi	  kom	  in	  i	  klassrummet	  satt	  alla	  eleverna	  på	  sina	  platser.	  De	  var	  uppdelade	  så	  att	  

de	  satt	  varannan	  kille	  och	  varannan	  tjej	  i	  bänkrader	  om	  två	  och	  två,	  totalt	  var	  det	  24	  

stycken	  elever	  i	  klassrummet.	  Rektorn	  tillsammans	  med	  två	  andra	  lärare	  observerade	  

lektionen	  tillsammans	  med	  oss	  och	  alla	  satt	  vi	  på	  en	  rad	  bakom	  eleverna	  närmast	  

utgången	  till	  klassrummet. 
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När	  vi	  kom	  in	  till	  lektionen	  verkade	  läraren	  redan	  ha	  börjat	  undervisningen.	  Eleverna	  

reste	  sig	  upp	  och	  läraren	  sa	  till	  eleverna	  att	  hälsa	  oss	  besökare	  välkomna.	  Eleverna	  

satt	  med	  var	  sitt	  arbetsblad	  som	  läraren	  också	  delade	  ut	  till	  oss	  som	  skulle	  observera	  

lektionen.	  Läraren	  frågade	  eleverna	  var	  de	  bodde	  och	  hur	  de	  tog	  sig	  till	  skolan	  .	  

Eleverna	  fick	  räcka	  upp	  handen	  för	  att	  svara,	  därefter	  skrev	  läraren	  upp	  olika	  platser	  

på	  tavlan	  och	  eleverna	  fick	  då	  svara	  på	  hur	  man	  tog	  sig	  dit,	  	  till	  exempel	  “by	  taxi”,	  “by	  

bus”	  etc.	  Eleverna	  fick	  här	  prata	  rakt	  ut	  eller	  räcka	  upp	  handen.	   

Under	  nästa	  arbetsmoment	  fick	  eleverna	  lyssna	  på	  en	  text	  som	  de	  också	  fick	  så	  på	  

overheaden..	  I	  denna	  text	  fanns	  det	  bilder	  och	  läraren	  ställde	  frågor	  om	  texten	  och-‐	  

eleverna	  fick	  då	  komma	  fram	  till	  tavlan	  och	  peka.	  Eleverna	  tog	  därefter	  fram	  varsin	  

padda	  och	  där	  de	  fick	  svara	  på	  frågor	  med	  olika	  bestämda	  svarsalternativ.	  Läraren	  

delade	  sedan	  ut	  ett	  arbetsblad	  och	  eleverna	  blev	  indelade	  i	  grupper	  om	  fyra	  samtidigt	  

som	  de	  fick	  ett	  visst	  antal	  minuter	  på	  sig	  att	  arbeta.	  När	  tiden	  var	  ute	  gick	  läraren	  

igenom	  de	  rätta	  svaren	  framme	  på	  tavlan	  och	  eleverna	  fick	  då	  räcka	  upp	  handen	  för	  

att	  få	  ordet.	   

Därefter	  satte	  läraren	  igång	  ett	  datorprogram	  som	  behandlade	  vad	  olika	  färdmedel	  

heter	  på	  engelska	  och	  andra	  fraser	  som	  har	  med	  korta	  resor	  till	  och	  från	  skolan	  att	  

göra.	  Läraren	  tryckte	  till	  exempel	  på	  en	  bild,	  föreställandes	  en	  tecknad	  flicka	  och	  en	  

pojke,	  varpå	  pojken	  på	  bilden	  sa	  något	  i	  stil	  med	  ”my	  name	  is	  Gus	  and	  I	  take	  the	  bus”.	  

Därefter	  upprepade	  eleverna	  den	  frasen	  och	  sådär	  fortlöpte	  det	  fram	  tills	  att	  det	  

momentet	  avslutades.	  På	  elevernas	  arbetsblad	  stod	  det	  frågor	  med	  ABC-‐

svarsalternativ	  som	  eleverna	  under	  den	  sista	  delen	  av	  lektionen	  fick	  arbeta	  med.	  När	  

eleverna	  gjort	  detta	  i	  ungefär	  tio	  minuter	  avslutades	  lektionen	  abrupt	  när	  klockan	  

plötsligt	  ringde	  rast. 

 

Analys av observation 3 – Kei Oi Primary School 
 

Interaktion lärare elev  
Merparten	  av	  lektionstiden	  gick	  åt	  till	  katederundervisning	  där	  läraren	  gick	  igenom	  

olika	  övningar	  och	  eleverna	  fick	  repetera	  och	  ta	  in	  kunskap.	  Alla	  elever	  arbetade	  med	  

samma	  arbetsuppgifter	  med	  på	  förhand	  givna	  svar.	  Läraren	  instruerade	  och	  
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kontrollerade	  eleverna	  vilket	  ligger	  i	  linje	  med	  behaviorismen.	  Inom	  behaviorismen	  

ses	  kunskaper	  som	  beständiga	  och	  något	  som	  alla	  elever	  behöver	  vilket	  leder	  till	  att	  

läraren	  har	  en	  stor	  betydelse	  med	  ansvar	  att	  förmedla	  denna	  kunskap	  (Berg	  2011;	  s.	  

50).	   

	  	  	  Under	  denna	  lektion	  var	  kunskapen	  som	  förmedlades	  av	  typen	  där	  det	  bara	  finns	  ett	  

svar.	  Läraren	  ställde	  frågor	  som	  till	  exempel	  hade	  med	  Hong	  Kong	  geografi	  att	  göra	  

där	  eleverna	  fick	  feedbaack	  i	  form	  av	  ”Correct”	  eller	  ”Wrong”.	  Under	  denna	  engelska	  

lektion	  som	  observerades	  var	  läraren	  försedd	  med	  mikrofon	  vilket	  gjorde	  det	  extra	  

tydligt	  att	  det	  var	  hon	  som	  förmedlade	  kunskapen.	  Inom	  behaviorismen	  har	  läraren	  

rollen	  som	  förmedlare	  och	  eleverna	  har	  rollen	  som	  passiva	  mottagare	  (Berg	  2011;	  s.	  

77).	  Dessa	  rolltillhörigheter	  var	  tydliga	  under	  den	  observerade	  lektionen.	  	  

Fokus	  under	  lektionstillfället	  låg	  konstant	  på	  arbetsuppgifterna	  som	  var	  av	  

faktabaserad	  karaktär.	  Eleverna	  räckte	  endast	  upp	  händerna	  och	  talade	  då	  de	  svarade	  

på	  frågor	  och	  läraren	  talade	  om	  ifall	  eleven	  svarat	  rätt	  eller	  fel.	  Det	  var	  denna	  typ	  av	  

interaktion	  som	  skedde	  mellan	  lärare	  och	  elev.	  Genomgångarna	  som	  läraren	  utförde	  

under	  lektionen	  innehöll	  modeller	  med	  liknande	  uppgifter	  som	  eleverna	  sedan	  

arbetade	  med	  individuellt.	  Läraren	  agerade	  i	  det	  här	  fallet	  som	  förebild	  genom	  att	  

visualisera	  modeller	  av	  uppgifter	  likt	  de	  som	  eleverna	  senare	  fick	  arbeta	  med.	  Berg	  

(2011)	  skriver	  att	  inom	  behaviorismen	  kan	  barn	  lära	  sig	  genom	  att	  få	  förebilder,	  

modeller,	  träna	  och	  repetera.	  Den	  form	  av	  genomgång	  som	  läraren	  använde	  sig	  av	  

kan	  ses	  som	  en	  typ	  av	  föreläsning,	  vilket	  också	  är	  ett	  klassiskt	  undervisningssätt	  inom	  

behaviorismen.	  En	  positiv	  del	  med	  behaviorismen	  som	  Philips	  och	  Soltis	  (2010:51)	  

skriver	  om	  är	  dess	  enkelhet	  vilken	  gör	  det	  möjligt	  att	  enkelt	  praktisera	  i	  klassrummet.	  

De	  menar	  att	  alla	  lärare	  behärskar	  att	  belöna	  önskvärda	  beteenden	  och	  motarbeta	  

icke-‐önskvärda.	  Den	  lektion	  som	  observerades	  hade	  ett	  flertal	  aspekter	  som	  kan	  

kopplas	  till	  behaviorismen	  men	  läraren	  i	  fråga	  använde	  sig	  inte	  av	  att	  belöna	  

eleverna.	  I	  detta	  klassrum	  som	  observerades	  låg	  tonvikten	  på	  att	  förmedla	  kunskap.	   

   Sett	  till	  hur	  kommunikationsmönstret	  såg	  ut	  i	  detta	  klassrum	  skulle	  det	  kunna	  

beskrivas	  som	  ett	  enstämmigt	  eller	  monologisk	  klassrum.	  Olga	  Dysthe	  (1995)	  

definierar	  ett	  enstämmigt	  eller	  monologisk	  klassrum	  där	  envägskommunikation	  

bedrivs.	  I	  ett	  monologiskt	  klassrum	  ligger	  tonvikten	  på	  att	  förmedla,	  reproducera	  och	  

även	  kontrollera	  eller	  mäta	  given	  kunskap	  (Berg	  2011:53).	   
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Analys enligt Stensmos olika dimensioner 

Kontroll 

Under	  denna	  lektion	  var	  det	  tydligt	  att	  det	  var	  läraren	  som	  bestämde.	  Alla	  elever	  satt	  

tysta	  och	  räckte	  upp	  handen	  då	  de	  ville	  säga	  något.	  Läraren	  som	  var	  utrustad	  med	  

mikrofon	  hade	  ett	  formellt	  förhållningsätt	  gentemot	  eleverna,	  hon	  log	  aldrig	  och	  

utstrålade	  auktoritet.	  Tempot	  under	  lektionen	  var	  högt	  och	  eleverna	  ägnade	  sig	  åt	  

arbetsuppgiften	  och	  ingenting	  annat.	  Inom	  Kounins	  ledarstil	  anses	  skickliga	  lärare	  

agera	  så	  att	  majoriteten	  av	  lektionstiden	  ägnas	  åt	  undervisning	  och	  lärande	  vilket	  

skedde	  under	  denna	  lektion	  (Stensmo	  2000:232).	  Läraren	  bestämde	  allt	  som	  bedrevs	  

klassrummet	  och	  eleverna	  hade	  inget	  inflytande.	   

 

Motivation 

Läraren	  inledde	  lektionen	  med	  ge	  beröm	  till	  två	  elever	  i	  form	  av	  ”Good”	  och	  ”Very	  

good”.	  Under	  resten	  av	  lektionen	  uteblev	  berömmen	  från	  lärarens	  sida	  som	  

hädanefter	  endast	  besvarade	  elevernas	  rätta	  svar	  med	  ”correct”.	  Läraren	  använde	  sig	  

inte	  av	  yttre	  motivation	  utan	  eleverna	  arbetade	  på	  med	  arbetsuppgifterna	  ändå.	  Med	  

tanke	  på	  detta	  kan	  det	  tänkas	  att	  eleverna	  drevs	  av	  en	  inre	  motivation.	  Gordon	  menar	  

att	  självförverkligandemotiv	  är	  människans	  främsta	  drivkraft	  (Stensmo	  2000:233).	  

Under	  denna	  lektion	  gav	  läraren	  gav	  läraren	  inget	  beröm	  och	  var	  inte	  entusiastisk.	  

Lektionsmomentet	  kan	  ses	  som	  varierande	  med	  tanke	  på	  att	  eleverna	  fick	  genomgång	  

på	  tavlan,	  arbeta	  i	  grupp	  och	  enskilt	  och	  gemensam	  genomgång	  av	  rätt	  svar.	  Kounin	  

lyfter	  fram	  lärarens	  entusiasm	  och	  variation	  av	  undervisning	  som	  något	  som	  skapar	  

en	  värdeladdning	  i	  uppgiften	  (Stensmo	  2000:233).	  Denna	  lärare	  använde	  sig	  av	  

variation	  men	  saknade	  entusiasm.	  Ifall	  läraren	  använt	  sig	  av	  positiv	  feedback	  skulle	  

hon	  ha	  möjlighet	  att	  motivera	  sina	  elever	  ännu	  mer.	   

 
Gruppering 

Eleverna	  arbetade	  under	  ett	  arbetsmoment	  i	  grupp	  annars	  skedde	  arbete	  individuellt	  

och	  i	  helklass	  i	  form	  av	  genomgång.	  Eftersom	  grupperingarna	  ändrade	  form	  under	  

lektionens	  gång	  kan	  det	  tänkas	  att	  denna	  lektion	  ligger	  i	  linje	  med	  Gordons	  ledarstil	  
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vad	  gällande	  gruppering.	  Denna	  ledarstil	  betonar	  balansen	  mellan	  helklass,	  

smågrupper	  och	  enskildhet	  (Stensmo	  2000:230). 

 

Möblering – hur var klassrummet arrangerat? 
Klassrummet	  som	  vi	  observerade	  under	  detta	  lektionstillfälle	  var	  traditionellt	  

organiserat.	  Eleverna	  i	  detta	  klassrum	  var	  placerade	  två	  och	  två	  vända	  mot	  tavlan	  och	  

lärarens	  kateder.	  Klassrummet	  var	  utrustat	  med	  en	  svart	  griffeltavla	  och	  en	  

overheadprojektor.	  Till	  höger	  i	  klassrummet	  fanns	  bokhyllor	  med	  elevmaterial	  och	  

saker	  gjorda	  av	  elever	  som	  t.ex.	  teckningar	  och	  andra	  mindre	  elevarbeten.	  Eleverna	  

var	  i	  klassrummet	  placerade	  varannan	  pojke	  och	  varannan	  flicka.	  Carolyn	  M.	  Evertson	  

och	  Edmund	  T.Emmer	  (2012)	  skriver	  att	  sättet	  du	  väljer	  att	  disponera	  ditt	  klassrum	  

signalerar	  vad	  läraren	  förväntar	  sig	  av	  eleverna,	  dessutom	  skvallrar	  den	  om	  vilken	  

lärarstil	  och	  filosofi	  som	  den	  undervisande	  läraren	  står	  för.	  Arbetssättet	  som	  

användes	  under	  detta	  lektionstillfälle	  var	  till	  övervägande	  del	  klassisk	  

katederundervisning	  –	  där	  läraren	  var	  den	  individ	  i	  rummet	  som	  under	  lektionen	  var	  

mest	  aktiv.	  Egentligen	  var	  den	  här	  lektionen	  en	  enda	  lång	  föreläsning,	  och	  därför	  

fungerade	  väl	  det	  här	  arrangemanget	  av	  bänkar,	  eftersom	  att	  elevernas	  största	  

uppgift	  under	  lektionen	  var	  att	  lyssna	  och	  hänga	  med	  på	  vad	  läraren	  pratade	  om.	  	  
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Elevaktivitet 
I	  det	  här	  klassrummet	  var,	  som	  vi	  nämnt	  tidigare	  under	  analysen,	  läraren	  den	  individ	  

i	  klassrummet	  som	  var	  mest	  aktiv.	  Eleverna	  satt	  varannan	  pojke	  och	  varannan	  flicka	  

under	  det	  här	  lektionstillfället	  och	  mycket	  mer	  interaktion	  än	  så,	  vare	  sig	  med	  läraren	  

eller	  klasskamrater,	  fick	  eleverna	  egentligen	  inte	  möjlighet	  till	  under	  den	  här	  

lektionen.	  Det	  var	  läraren	  som	  hela	  tiden	  gav	  ordet	  till	  eleverna	  och	  detta	  fördelades	  

under	  lektionen	  jämnt	  mellan	  pojkar	  och	  flickor.	  I	  övrigt	  finns	  det	  inte	  så	  mycket	  att	  

säga	  vad	  gäller	  elevaktiviteten	  vad	  gäller	  pojkar	  och	  flickor	  i	  detta	  klassrum. 
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Diskussion 
 

I	  den	  följande	  delen	  ska	  vi	  utifrån	  vår	  analys	  av	  de	  båda	  lektionerna	  diskutera	  

resultatet	  och	  de	  som	  sätt	  de	  tre	  lektionerna,	  och	  klassrummen,	  skiljer	  sig	  från	  

varandra	  i	  relation	  till	  uppsatsens	  frågeställning.	   

 

Hur ser själva inlärningsmiljön ut och, hur har läraren ”möblerat” 
klassrummet? 
Den	  största	  skillnaden	  mellan	  de	  klassrum	  som	  vi	  har	  observerat	  har	  varit	  när	  det	  

kommer	  till	  tillgång	  av	  material,	  storlek	  på	  klassrum	  och	  kvalitet	  på	  medierande	  

redskap.	  Klassrummen	  på	  privatskolan	  Kau	  Yan	  School	  var	  väldigt	  stora	  och	  ljusa	  

med	  bra	  ventilering,	  dessutom	  hade	  både	  elever	  och	  lärare	  tillgång	  till	  material	  och	  

medierande	  redskap	  i	  en	  helt	  annan	  utsträckning	  än	  på	  den	  statliga	  skolan	  Kei	  Oi	  

Primary.	  Förutom	  de	  olika	  förutsättningarna	  vad	  det	  gäller	  lokal	  och	  material	  så	  hade	  

ändå	  alla	  tre	  klassrummen	  arrangerats	  i	  enlighet	  med	  hur	  undervisningen	  planerats	  

se	  ut.	   

 

Vilken ledarstil använder sig pedagogerna av?  
 

Eftersom	  kontroll	  är	  det	  som	  skiljer	  sig	  mest	  åt	  i	  de	  olika	  ledarstilarna	  kommer	  denna	  

del	  av	  diskussionen	  inledas	  med	  att	  jämföra	  hur	  kontroll	  skiljde	  sig	  åt	  mellan	  de	  tre	  

observerade	  lärarna.	  I	  den	  första	  observationen	  som	  gjordes	  på	  Kau	  Yan	  School	  låg	  

lärarens	  ledarstil,	  vad	  gäller	  kontroll,	  närmast	  Gordons	  ledarstil	  som	  handlar	  till	  stor	  

del	  om	  handla	  om	  själv-‐kontroll	  och	  själv-‐ansvar.	  Som	  nämnt	  i	  observationen	  hade	  

eleverna	  stor	  frihet	  under	  lektionen	  och	  det	  låg	  hos	  eleverna	  själva	  att	  fokusera	  på	  

arbetsuppgiften.	   

Vad	  gäller	  motivation	  låg	  denna	  lärare	  i	  linje	  med	  Kounin	  eftersom	  läraren	  var	  

entusiastisk	  genom	  att	  le	  mycket	  och	  uppmuntra	  sina	  elever.	  Den	  andra	  läraren	  som	  

observerades	  på	  Kau	  Yan	  School	  är	  linje	  med	  Glasser	  och	  Gordon	  vad	  beträffande	  

kontroll.	  Dessa	  två	  ledarstilar	  har	  en	  låg	  grad	  av	  lärarkontroll	  och	  hög	  grad	  av	  elevers	  
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självkontroll.	  Läraren	  pushade	  aldrig	  eleverna	  till	  att	  arbeta	  utan	  använde	  sig	  endast	  

av	  beröm	  då	  eleverna	  gjort	  bra	  ifrån	  sig.	  Som	  motivation	  använde	  sig	  läraren	  av	  

beröm	  och	  uppmuntran.	  Vad	  de	  båda	  lärarna	  på	  Kau	  Yan	  hade	  gemensamt	  var	  att	  de	  

gav	  eleverna	  stor	  frihet	  och	  var	  väldigt	  entusiastiska	  då	  de	  bedrev	  sin	  undervisning.	  

Båda	  lärarna	  använde	  sig	  av	  yttre	  motivation	  i	  form	  av	  beröm	  och	  log	  mot	  eleverna	  

frekvent.	  Dessa	  två	  lärares	  syn	  på	  kontroll	  utifrån	  de	  sex	  ledar	  stilarna	  som	  Stenmso	  

(2000)	  skriver	  om	  är	  i	  linje	  med	  lärarstilar	  som	  präglas	  av	  en	  låg	  grad	  av	  lärarkontroll	  

och	  en	  högre	  grad	  av	  elevers	  självkontroll.	   

 

Den	  tredje	  läraren	  som	  observerades	  var	  en	  lärare	  på	  Kei	  Oi	  Primary	  School.	  Denna	  

lärare	  hade	  ett	  formellt	  förhållningsätt	  mot	  eleverna	  och	  utstrålade	  auktoritet.	  Denna	  

lektion	  präglades	  av	  hög	  lärarkontroll.	  De	  två	  första	  pedagogerna	  som	  observerades	  

hade	  ledarstilar	  som	  genomsyrades	  av	  en	  hög	  grad	  av	  elevers	  självkontroll	  medan	  

den	  tredje	  pedagogen	  hade	  en	  ledarstil	  som	  präglades	  av	  en	  hög	  grad	  av	  lärarkontroll.	   

 

Vilken roll har pedagogen i klassrummet, och hur ser 
interaktionen ut pedagog till elev?  
 

I	  den	  första	  lektionen	  som	  observerades	  hade	  pedagogen	  rollen	  som	  handledare	  och	  

mestadels	  av	  lektionen	  gick	  i	  linje	  med	  den	  sociokulturella	  kunskapssynen.	   

Interaktionen	  mellan	  pedagog	  och	  elev	  kan	  beskrivas	  med	  att	  läraren	  rörde	  sig	  runt	  i	  

klassrummet	  mellan	  elevgrupperna.	  Eleverna	  räckte	  upp	  handen	  eller	  talade	  rakt	  ut	  

då	  de	  behövde	  hjälp	  och	  läraren	  var	  ständigt	  positiv	  och	  log	  frekvent	  då	  han	  

samtalade	  med	  eleverna.	  Kommunikationsmönstret	  i	  detta	  klassrum	  var	  av	  typen	  ”ett	  

flerstämmigt	  klassrum”	  eller	  ”ett	  dialogiskt	  klassrum”.	  	  

	  

En	  likhet	  mellan	  de	  båda	  lektionerna	  på	  Kau	  Yan	  School	  var	  att	  läraren	  hade	  rollen	  

som	  handledare.	  Till	  skillnad	  från	  den	  första	  lektionen	  hade	  läraren	  i	  den	  andra	  

lektionen	  även	  rollen	  som	  inspiratör.	  Just	  lärarrollen	  som	  handledare	  är	  som	  nämnt	  

tidigare	  något	  som	  överensstämmer	  med	  det	  sociokulturella	  perspektivet	  medan	  

rollen	  som	  inspiratör	  går	  i	  linje	  med	  kognitivismen.	  Vissa	  aspekter	  av	  pedagogens	  

arbetssätt	  gick	  även	  i	  linje	  med	  behaviorismen	  vad	  gäller	  den	  andra	  lektionen	  som	  
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var	  en	  matematiklektion.	  Som	  till	  exempel	  att	  pedagogen	  även	  hade	  rollen	  som	  

instruktör	  och	  kontrollör.	  Hela	  lektionen	  2	  kan	  beskrivas	  som	  en	  kompott	  av	  dessa	  

tre	  lärteorier.	  I	  den	  tredje	  lektionen	  som	  observerades	  hade	  pedagogen	  rollen	  som	  

förmedlare	  av	  kunskap	  vilket	  är	  i	  linje	  med	  behaviorismen.	  	  

	  

I	  lektion	  1	  och	  2	  kan	  kommunikationsmönstret	  beskrivas	  som	  ett	  dialogiskt	  klassrum	  

medan	  lektion	  3	  kan	  beskrivas	  som	  ett	  monologiskt	  klassrum..	  Dysthe	  (1995)	  

definition	  av	  denna	  typ	  av	  klassrum	  är	  att	  den	  präglas	  av	  envägskommunikation.	  

Kommunikationen	  sker	  från	  dem	  som	  besitter	  kunskap	  till	  dem	  som	  inte	  gör	  det	  

vilket	  skedde	  i	  det	  observerade	  klassrummet.	  Berg	  (2011)	  skriver	  att	  ett	  problem	  

med	  det	  monologiska	  klassrummet	  är	  att	  ingen	  hänsyn	  tas	  till	  elevernas	  erfarenheter	  

vilket	  leder	  till	  problematik	  vid	  att	  upprätthålla	  en	  autentisk	  dialog	  (Berg	  2011;	  s.	  53)	  

	  

De	  två	  första	  lektionerna	  som	  observerades	  på	  Kau	  Yan	  School	  präglades	  

pedagogernas	  arbetsätt	  till	  viss	  del	  av	  det	  sociokulturella	  perspektivet.	  Den	  första	  

lektionen	  lutade	  mest	  åt	  det	  sociokulturella	  perspektivet	  medans	  den	  andra	  lektionen	  

var	  en	  mix	  av	  flera	  lärteorier	  och	  en	  av	  dessa	  var	  det	  sociokulturella	  perspektivet.	  

Dock	  kan	  det	  hävdas	  att	  den	  andra	  lektionen	  som	  observerades,	  som	  var	  en	  

matematiklektion,	  till	  övervägande	  del	  gick	  i	  linje	  med	  det	  behaviorismen.	  Detta	  

eftersom	  att	  stor	  del	  av	  lektionstiden	  fick	  eleverna	  träna	  och	  repetera.	   

	  

En	  likhet	  mellan	  lärarna	  i	  lektion	  2	  och	  lektion	  3	  var	  att	  de	  båda	  agerade	  instruktörer	  

och	  kontrollörer.	  Som	  nämnt	  tidigare	  är	  detta	  utmärkande	  för	  behaviorismen.	   

 

Hur ser elevaktiviteten ut i klassrummet? 
I	  det	  två	  första	  klassrummen	  på	  privatskolan	  Kau	  Yan	  School	  tedde	  sig	  elevaktiviteten	  

på	  liknande	  sätt.	  Både	  under	  engelskalektionen	  och	  matematiklektionen	  så	  var	  det	  

märkbart	  att	  pojkarnas	  behov	  utgjorde	  normen	  för	  undervisningen,	  precis	  som	  Berge	  

kom	  fram	  till	  i	  sin	  undersökning.	  Under	  det	  sista	  besöket,	  på	  den	  statliga	  skolan	  Kei	  Oi	  

Primary	  School,	  var	  det	  svårt	  att	  urskilja	  hur	  det	  såg	  ut	  i	  förhållande	  till	  

elevaktiviteten	  mellan	  pojkar	  och	  flickor.	  Det	  här	  berodde	  på	  att	  läraren	  tog	  så	  

mycket	  utrymme	  i	  undervisningen.	  Genom	  att	  det	  var	  så	  mycket	  fokus	  på	  den	  extremt	  
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lärarledda	  undervisningen,	  blev	  också	  detta	  klassrum,	  ironiskt	  nog,	  det	  klassrum	  som	  

får	  anses	  vara	  mest	  jämlikt	  när	  det	  kommer	  till	  elevaktiviteten	  mellan	  pojkar	  och	  

flickor	  -‐	  beroende	  på	  att	  läraren	  behandlade	  alla	  elever	  lika	  oavsett	  kön.	  	  
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Slutsats 
Det	  som	  största	  skillnaden	  dessa	  klassrum	  emellan	  var	  hur	  de	  olika	  lärarna	  

genomförde	  sin	  undervisning	  i	  engelska.	  Läraren	  på	  privatskolan	  Kau	  Yan	  School	  

bedrev	  en	  undervisning	  med	  fokus	  på	  ett	  stort	  elevdeltagande.	  Under	  den	  här	  

lektionen	  hade	  eleverna	  själva	  inflytande	  i	  hur	  lektionen	  skulle	  genomföras,	  de	  fick	  

själva	  välja	  vilka	  de	  skulle	  arbeta	  med	  och	  gemensamt	  med	  klasskamrater	  fick	  de	  

sedan	  utforma	  ett	  rollspel.	  Den	  här	  friheten	  att	  uttrycka	  sig	  själva,	  och	  ansvara	  för	  sin	  

egen	  inlärning,	  stod	  i	  stor	  kontrast	  till	  hur	  undervisningen	  såg	  ut	  på	  den	  statliga	  

skolan	  Kei	  Oi	  Primary	  School.	  Under	  engelskalektionen	  på	  Kei	  Oi	  Primary	  var	  det	  i	  

huvudsak	  läraren	  som	  var	  aktiv	  i	  sitt	  deltagande,	  och	  eleverna	  fick	  inte	  mycket	  

utrymme	  till	  att	  utveckla	  sina	  muntliga	  kunskaper.	  	  

Skillnaden	  i	  elevaktivitet,	  när	  det	  kommer	  till	  flickor	  och	  pojkar,	  visade	  sig	  störst	  i	  

Kau	  Yan	  Schools	  klassrum.	  Under	  de	  två	  lektionstillfällen	  som	  vi	  observerade	  blev	  det	  

tydligt	  att	  det	  var	  pojkarnas	  behov	  som	  utgjorde	  normen	  för	  undervisningen.	  Den	  

stora	  skillnaden,	  skolorna	  emellan,	  vad	  gäller	  förutsättningar	  när	  det	  kommer	  till	  

storleken	  på	  klassrum,	  tillgång	  till	  medierande	  redskap	  som	  t.ex.	  whiteboards	  och	  

storbildskärmar,	  och	  andra	  viktiga	  komponenter	  för	  att	  skapa	  en	  god	  klassrumsmiljö	  

-‐	  kan	  också	  ha	  bidragit	  till	  att	  själva	  pedagogiken	  skilde	  sig	  så	  pass	  mycket	  

lektionerna	  emellan.	  

	  

Avslutningsvis 
Slutligen vill vi förtydliga att vi är väl medvetna om att skolorna, och pedagogiken som användes 

av lärare, inte kan sägas vara typiska representanter för vare sig privat- eller statliga skolor i Hong 

Kong.  
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