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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka strategier som är effektivast för att få hjälp och 

påkalla lärares uppmärksamhet i klassrummet samt om dessa skiljer sig mellan pojkar och 

flickor respektive årskurs två och sex. Frågeställningarna lyder: 

- Hur påkallar eleverna lärares uppmärksamhet och söker hjälp i klassrummet? 

- Hur länge behöver eleverna vänta på hjälp? 

Metod 

Metoden för studien är observation och totalt genomfördes 66 observationer i årskurs två och 

sex. Ett observationsschema med färdiga kategorier, grundade i tidigare forskning, användes. 

Tre typer av strategier för att be om hjälp och påkalla lärarens uppmärksamhet registrerades: 

handuppräckning, verbala strategier och fysiska strategier. De två förstnämnda observerades 

under lärarledd undervisning, medan samtliga strategier observerades under enskilt arbete. 

Resultat 

Flickor sökte överlag mer hjälp i klassrummet än vad pojkar gjorde. Flickor i årskurs två 

använde handuppräckning i störst utsträckning, medan pojkar i årskurs två framför allt 

använde verbala och fysiska strategier. Däremot var det pojkar som väntade kortast tid vid 

handuppräckning och flickor som väntade kortast tid vid användandet av verbala och fysiska 

strategier. Det är en signifikant skillnad i väntetiden mellan handuppräckning och de två 

övriga strategierna. Till exempel väntar elever i årskurs sex i snitt 71,9 sekunder vid 

handuppräckning medan de får hjälp efter 4,3 sekunder vid användandet av verbala strategier. 

I årskurs sex sökte pojkar hjälp och påkallade lärarens uppmärksamhet i större utsträckning än 

flickor i årskurs sex. Av alla elevgrupper behövde flickor i årskurs sex vänta längst tid på 

hjälp vid handuppräckning respektive kortast tid vid användandet av verbala och fysiska 

strategier. 

Slutsats 

Studien har bidragit till ökad förståelse om hjälpsökande i klassrummet. Vi tror att valet av 

strategi har olika betydelse beroende på om man är pojke eller flicka och att det kan förklara 

varför både strategier och väntetider skiljer sig dem emellan. Elever i årskurs två och sex har 

olika förväntningar på sig eftersom de befinner sig i olika kognitiva utvecklingsstadier och det 

är lätt att anta att deras val av strategi således skiljer sig åt. Vi tror dock att det finns andra 

förklaringar inom till exempel det sociokulturella perspektivet. 

 



 
 

Abstract 

Aim 

The aim of this study is to examine what strategies are the most efficient when pupils ask for 

help and seek their teachers’ attention in the classroom. In addition we examine whether these 

strategies differ between boys and girls and between second and sixth year junior pupils. 

- How do pupils seek teachers’ attention and ask for help in the classroom? 

- For how long do pupils wait for teachers’ help?  

Method 

The empirical study was carried out through observation with a total of 66 observations in 

second and sixth year junior classrooms. A form with premade categories, based on published 

scientific reports, was used. Three different strategies of help and attention seeking were 

noted: raising hands, verbal strategies and physical strategies. Raising hands and verbal 

strategies were observed during teaching while all of the above were observed during self 

studies. 

Results 

Over all, girls sought help more frequently than boys. Regarding second year junior classes, 

girls mainly raised hands, while boys mainly used verbal and physical strategies. Meanwhile, 

the waiting time for boys was the shortest when raising hands while girls waited the shortest 

when using verbal and physical strategies. Generally, there is a significant difference in 

waiting time between raising hands and the two remaining strategies. When raising hands 

second year junior pupils and sixth year junior pupils wait on average 71,9 seconds and 97,1 

seconds respectively, in comparison to verbal strategies where they wait on average 9,5 

seconds and 4,3 seconds respectively. Boys in sixth year junior classrooms sought teachers’ 

attention and asked for help more frequently than girls in sixth year junior classrooms. Over 

all, girls in sixth year junior classrooms waited the longest and the shortest when raising 

hands and when using verbal and physical strategies respectively.  

Conclusions 

This study has contributed to increased knowledge regarding help and attention seeking in 

classrooms. We believe that choices of strategies have varied effect depending on sex, which 

can explain why strategies and waiting time differ between boys and girls. Since second and 

sixth year junior pupils experience different levels of pressure based on how far gone they are 

in the cognitive development progress, it seems like a safe assumption that this is why the use 

of different strategies varies between age groups. However, we argue that other explanations 

may be found when looked upon through a socio-cultural perspective.     
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
Enligt Statistiska centralbyrån (2005, s. 54) bestod år 2001 en grundskoleklass av 24 elever. 

Troligen har klasserna inte minskat i storlek de senaste tio åren, utan snarare tvärtom. Får alla 

elever den hjälp de behöver i klassrummet eller blir konkurrensen om lärarens tid så hård att 

eleverna utvecklar strategier för att effektivt kunna få hjälp?  

1.2 Bakgrund 
För att fungera i ett samhälle krävs att en rad normer efterlevs. En norm är detsamma som det 

”normala” eller godtagna beteendet i till exempel en social grupp; en handlingsregel och 

påbud om hur människor bör handla (Nationalencyklopedin 1994, s. 263). Skolvärlden är 

inget undantag. Lärare och elever blir kontinuerligt alltmer kunniga i att förstå och efterleva 

sin skolkulturs normer (Wester 2008, s. 110f). Vad som är norm i ett klassrum bestäms av det 

specifika klassrummets organisation, det vill säga det specifika tillstånd som rör tid, 

instruktioner samt uppförande- och rörelsehantering. En vedertagen regel är dock att på ett 

korrekt sätt be om hjälp och att vänta på sin tur. (Peine 2010, s. 226) Peine och McCrory 

(2010, s. 226; 2011, s. 878) menar att det är klassrummets natur som till stor del påverkar 

väntetiden och begränsar beteendemönster. Syftet med normbildande regler blir således att 

bland annat hantera elevers uppträdande och beteende, vilka kan vara nedskrivna eller 

underförstådda (Peine 2010, s. 226). 

Att det skulle finnas taktiker om hur elever ber om hjälp bekräftas i intervjuer med elever, 

vilka menar att hjälpsökandet och köbildningen är viktiga frågor. Många elever uttrycker att 

det är viktigt att läraren håller koll på dem som räcker upp handen och hjälper dem i tur och 

ordning. Eleverna menar att de själva behöver bevaka sin tur i kön och att det är en risk att ta 

ner handen, eftersom det råder konkurrens om lärarens tid. Elever vill ha och uppskattar hjälp 

från läraren. Vidare är eleverna medvetna om att det förekommer olika strategier för att söka 

hjälp och poängterar att vissa sätt fungerar bättre än andra, till exempel att de får hjälp 

snabbare om de ropar rakt ut. (Wester 2008, s. 115; McCrory 2011, s. 879) Colnerud (2004, s. 

55) beskriver också att de elever som inte accepterar att vänta skaffar sig fördelar genom att 

gå fram till läraren och tränga sig före.  

1.3 Begreppsdefinitioner 
Elever använder olika metoder för att påkalla lärarens uppmärksamhet och för att visa att de 

är i behov av hjälp. Precis som Wester och McCrory (2008, s. 117; 2011, s. 862) används i 

denna studie begreppet strategi för att benämna dessa metoder. Vi anser att begreppet strategi 



2 
 

är lämpat för vår studie eftersom eleverna kan tänkas göra övervägda val – strategiska val. 

Strategi är ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt (Nationalencyklopedin 1995, s. 

326f). I denna studie har tre strategier observerats, nämligen handuppräckning, verbala 

strategier samt fysiska strategier.  

1.4 Existerande forskning 

1.4.1 Att be om hjälp och vilja ha ordet i klassrummet 
De strategier för att få hjälp som identifierats i tidigare forskning är att räcka upp handen, att 

direkt påkalla läraren vid namn eller epitet (ex. ”fröken”), en kombination av att räcka upp 

handen och påkalla läraren verbalt samt att fysiskt ta tag i läraren när denne går förbi eller att 

gå fram till läraren (Wester 2008, s. 110; Colnerud 2004, s. 55). McCrory (2011, s. 879) 

menar att elevers benägenheter och strategier blir avgörande för vilka fördelar de skaffar sig i 

klassrummet. Genom att elever får respons när de ropar rakt ut, bekräftas och befästs ett 

mönster som leder till framgång i klassrummet (Wester 2008, s. 111). Att använda sig av rätt 

strategi blir avgörande för att få mer hjälp av läraren, minimera väntetiden och öka chansen 

att slutföra uppgifter (McCrory 2011, s. 873f). Att detta är verkligheten i flera klassrum 

bekräftas genom intervjuer med lärare som medger att elever som söker hjälp på ett ”passivt” 

sätt är lätta att glömma bort eftersom de inte gör så mycket väsen av sig (Wester 2008, s. 

119).  

En rad studier pekar på att det finns olika faktorer som påverkar vem som använder vilken 

strategi. McCrory (2011, s. 876) visar med en observationsstudie i grundskolan att 

medelklassbarn skaffade sig förmåner gentemot arbetarklassbarn genom att ropa rakt ut på 

hjälp, genom att gå före i turordningen eller att invänta rätt tillfälle att avbryta. 

Arbetarklassbarn tenderade istället att vänta på sin tur genom att räcka upp handen och gjorde 

det endast när läraren inte var ockuperad av annat. Vidare pekar Beach (1999, s. 357) på 

skillnader i hjälpsökandet mellan handels- respektive naturvetenskapsstuderande elever på 

gymnasienivå. Eleverna på handelsprogrammet frågade ofta läraren rakt ut, även om sådant 

som inte hörde till ämnet. Eleverna på naturvetarprogrammet räckte upp handen vid behov av 

hjälp, även om de verkade stolta över att be om hjälp i så liten utsträckning som möjligt. 

Frågan om hur hjälpsökandet skiljer sig mellan pojkar och flickor har även den lyfts. Resultat 

av Westers observationsstudie (2008, s. 108) i grundskolans senare år visar att det enbart var 

flickor som tog ansvar för andras behov av hjälp från läraren. Wester drar slutsatsen att 

omsorg om andra ingår i konstruktionen av femininitet och påpekar att eleverna bidrar till 

konstruktionen av kön. Till exempel svarar en pojke på frågan ”Hur ska man bära sig åt för att 
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få hjälp?” att man ska ”vara tjej.” Han menar att läraren alltid hjälper flickorna först, och att 

han som pojke får vänta trots att han viftar med båda händerna. (Wester 2008, s. 117) Wester 

drar slutsatsen att även hjälplöshet ingår i konstruktionen av femininitet. En annan anledning 

till att flickor upplevs få mer hjälp av läraren är att de proportionellt mot pojkarna ber om 

hjälp oftare; flickors osäkerhet och prestationsångest gör att de kräver mycket bekräftelse. 

(Wester 2008, s. 119) Både elever och lärare är alltså med och konstruerar kön. Dels skapas 

en maskulinitet som struntar i skolarbete och en femininitet som visar ambition för detsamma 

och omsorg om andra. Kön konstrueras som motsatta kategorier till exempel genom att 

hjälplöshet, blyghet och oförmåga att kräva sin rätt kopplas till femininitet. (Wester 2008, s. 

120) Att flickor ber om hjälp oftare än pojkar innebär dock inte att de tar störst plats i 

klassrummet. Gisselberg (1991, s. 181) visade i en studie med elever i årskurs tre, sex och nio 

att pojkar ställde nästan dubbelt så många frågor till läraren som flickor. Även Einarsson 

(2003, s. 160) som studerat samtliga årskurser i grundskolan och Croll (1985, s. 220) som 

studerat årskurs två belyser att pojkar har fler kontakter med läraren än vad flickor tycks ha. 

När det gäller att höras och få uppmärksamhet i klassrummet samt få svara på frågor menar 

Gisselberg och Croll (1991, s. 118; 1985, s. 221) att pojkar dominerar och strävar efter större 

uppmärksamhet jämfört med flickor. Dessutom vill och får pojkar även möjlighet att svara på 

lärares frågor i större utsträckning än flickor (Einarsson 2003, s. 20).  

1.4.2 Den dolda läroplanen 
De krav som ställs på elever ger att det jämsides med den officiella läroplanen även finns en 

dold läroplan att leva upp till. Denna slutsats drar Jackson (1968, s. 33) efter sina studier i 

amerikanska klassrum på 1960-talet. Begreppet ”the hidden curriculum” spreds och i Sverige 

har flertalet forskare och författare behandlat den dolda läroplanen. Den är, till skillnad från 

den officiella läroplanen, inget tryckt dokument utan behandlar alla de regler i skolan som rör 

ordning och disciplin. (Jackson 1968, s. 33; Colnerud 2004, s. 49; Broady 1981, s. 172 ff) På 

senare tid benämns dessa som trivselregler istället för ordningsregler och är till för att skapa 

trivsel, trygghet och arbetsro (Broady 1981, s. 104). Andra regler som hör den dolda 

läroplanen till är bland annat att vara tyst, passa tider, lyssna på läraren och sina klasskamrater 

samt att inte fuska eller skolka. Ytterligare regler är att räcka upp handen, vänta på sin tur, 

kunna bortse från egna önskningar och behov samt att förstå lärarens förmåga att hjälpa. 

(Broady 1981, s. 180; Jackson 1968, s. 33; Colnerud 1995, s. 134; Wester 2008, s. 109) 

Regeln om att räcka upp handen för att få svara eller få hjälp tycks vara en av de viktigaste 

reglerna i klassrummet (Broady 1981, s. 113). Lärare lär ut reglerna vid skolstart och det är 
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viktigt att reglerna görs tydliga för att eleverna ska förstå dem (Broady 1981, s. 309). Broady 

(1981, s. 175ff) menar att lärare ofta väntar till att något inträffat innan de introducerar en 

regel. Ett exempel kan vara att lärare inte säger att alla inte kan springa omkring och skrika i 

klassrummet förrän situationen uppstår. Även rutiner, som att ställa upp på led, hänga upp 

kläderna på sin egen krok och att hålla ordning på sina saker faller under den dolda 

läroplanen. Enligt Broady (1981, s. 273f) kommer regler inte fram genom demokrati eftersom 

barnen inte får vara med och bestämma. Reglerna dikterar lärarna enväldigt trots att många 

lärare påstår att eleverna får vara med och bestämma, eller i alla fall tro att de har varit med 

och beslutat. 

Frågor om regler och rutiner känns igen även i den officiella läroplanen, där det står att det 

inte är tillräckligt att utbildningen förmedlar kunskap om grundläggande demokratiska 

värderingar, utan undervisningen ska även bedrivas i demokratiska arbetsformer och 

förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i 

deras ansvar för barnens fostran och utveckling och arbetet måste därför ske i samarbete med 

hemmen. (Skolverket 2011, s. 7ff) Flera forskare menar att lärare går balansgång då det gäller 

att tillgodose den officiella och dolda läroplanen för att inte hamna för nära föräldrarnas 

uppdrag i fostran av barnen (Colnerud 1995, s. 134; Wester 2008, s. 58ff; Broady 1981, s. 

86ff). Colnerud (1995, s. 134) beskriver lärare som skolans socialiserande funktion och att 

den dolda läroplanen handlar om en slags metainlärning då eleverna lär sig att efterleva de 

sociala system som existerar i samhället. Enligt Jackson (1968, s. 33) går den officiella och 

den dolda läroplanen hand i hand i och med att lärare bedömer elever utifrån dem båda. Till 

exempel finns det ”mönsterelever” som inte utfört sin läxa korrekt, samtidigt som det finns 

”stökiga” elever som genomfört läxan korrekt. Eleverna kommer, i de allra flesta fall, att bli 

bedömda både utifrån resultat på läxan och beteende. Poängen är att ett bra beteende lönar sig. 

Jackson (1968, s. 25) menar dessutom att det finns en koppling till elevernas kön. Många av 

de egenskaper som värderas och gillas utifrån den dolda läroplanen (som noggrannhet, 

passivitet och skötsamhet) är i samhället närmare ihopkopplade med feminina än maskulina 

ideal.  

1.4.3 Distributiv rättvisa 
Enligt Nationalencyklopedin (1995, s. 154) definieras distributiv rättvisa som en ideal 

fördelning av värden eller nyttigheter med hänsyn, exempelvis till behov, prestationsförmåga 

eller andra kriterier. Colnerud (2004, s. 54) kopplar ihop distributiv rättvisa med skolan, där 

den viktigaste fördelningsfrågan rör i vilken omfattning eleverna får tillgång till lärares tid. 
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Att få tillgång till lärarens tid innebär att eleven får hjälp med skolarbetet samt att denne 

känner sig sedd och uppmärksammad. De intervjuer som Wester (2008, s. 115) gjort med 

elever bekräftar att frågan om hjälpsökande och köbildning är viktiga frågor för eleverna. I de 

flesta klassrum verkar det inte finnas någon tydlig turordning utan lärare väljer slumpmässigt 

ut vilken elev som ska få hjälp. Lärare gör ett svep med blicken och väljer en elev som ser ut 

att ha suttit länge eller som hade handen uppe vid förra svepet. En annan urvalsprincip är att 

lärare väljer att hjälpa elever som kan bli stökiga eller högljudda om de får vänta länge. 

(Colnerud 2004, s. 49) Lärare kan även medvetet låta vissa elever vänta på att få hjälp 

eftersom de behöver ”träna på att vänta”, något som är ett centralt begrepp i den dolda 

läroplanen (Colnerud 2004, s. 54ff). Lärarna bryter mot rättviseprincipen omedvetet eftersom 

eleverna, enligt den, bör få hjälp i den ordning de anmäler sitt behov och Colnerud (2004, s. 

56) menar att rättvisefrågan angående fördelning av hjälp och tid behandlar flera faktorer. 

Dessa är till exempel vem som behöver hjälp, vem som behöver träna på att vänta och vem 

som behöver dämpas. Eleverna får erfarenheter från skolan som ger tillit eller misstro till 

samhällets övriga system för fördelningar av tillgångar. Vissa tror att det går att tränga sig 

före i alla typer av köer medan vissa har erfarenheten att det inte ens är någon idé att anmäla 

sitt behov. (Colnerud 2004, s. 57)  

Hur ska detta kösystem fungera i klassrummet? Ett alternativ kan vara att eleverna, vid behov 

av hjälp, skriver sitt namn på tavlan och att läraren sedan betar av listan uppifrån och ner. 

Detta ger en rättvis turordning samtidigt som eleverna kan arbeta med någonting annat medan 

de väntar på hjälp, istället för att sitta overksamma med handen i luften. (Colnerud 2004, s. 

57) I frågan angående distributiv rättvisa i klassrummet finns tre rättviseprinciper att ta 

hänsyn till: likhetsprincipen, meriteringsprincipen och behovsprincipen. Likhetsprincipen 

innebär att alla ska behandlas lika. Gällande fördelning av talutrymme och vem som får ordet 

använder lärare bland annat denna princip, då alla elever ska ha rätt att hinna fundera och 

tänka innan de räcker upp handen. (Wester 2008, s. 106) Även meriteringsprincipen har visat 

sig ha betydelse när lärare fördelar hjälp, vilken innebär att elever får hjälp utifrån prestation, 

det vill säga den hjälp de förtjänar. En tredje princip är behovsprincipen som innebär att alla 

elever inte ska behandlas lika utan att resurserna ska fördelas efter behov. (Colnerud 1995, s. 

82f) Om lärares tid skulle fördelas enligt likhetsprincipen skulle detta betyda att en klass på 

25 elever under en lektion på 40 minuter skulle få lärarens tid endast 1 minut och 36 sekunder 

per elev. I verkligenheten skulle detta inte fungera och lärare hjälper därför eleverna efter 

behovsprincipen. Även när det gäller uppmärksamhet och beröm verkar lärare använda 
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behovsprincipen. (Colnerud 2004, s. 60f) Enligt Wester (2008, s. 116) beskriver eleverna en 

önskan om att lärare ska vara rättvisa när det handlar om att hjälpa eleverna. Önskan speglar 

läroplanens värden (Skolverket 2011, s. 2) om varje individs rättigheter och delas även med 

lärare, trots att de känner oavsett vilken rättviseprincip de handlar efter, att det blir orättvist 

för någon. (Colnerud 2004, s. 60f) Detta beror på att lärare tar hänsyn till olika aspekter, 

såsom att försöka hålla en turordning, elevers olika förmågor, elevers eget ansvar, passivitet 

och aktivitet samt viljan att hinna hjälpa alla (Wester 2008, s. 118f). 

1.4.4 Sammanfattning existerande forskning 
Tidigare forskning visar att det finns olika strategier för att söka hjälp och påkalla lärares 

uppmärksamhet i ett klassrum. De mest förekommande är handuppräckning, att ropa på 

läraren och att fysiskt ta tag i läraren eller gå fram till denne. (Wester 2008, s. 110; Colnerud 

2004, s. 55) Fördelning av lärarens tid är skolans viktigaste rättvisefråga och eleverna 

konkurrerar om denna (Colnerud 2004, s. 54). Att använda sig av rätt strategi blir således 

avgörande för att få mer hjälp av läraren, minimera väntetiden och öka chansen att slutföra 

uppgifter (McCrory 2011, s. 873f). Enligt Wester (2008, s. 108) söker flickor mer hjälp än 

pojkar men har en större förmåga att förstå andras behov av hjälp från läraren och inväntar sin 

tur. Detta innebär inte att flickor tar störst plats i klassrummet. Pojkar dominerar i 

klassrummet genom att ställa nästan dubbelt så mycket frågor som flickor, sträva efter 

uppmärksamhet i större utsträckning och ha fler kontakter med läraren. (Gisselberg 1991, s. 

181; Einarsson 2003, s. 160f; Croll 1985, s. 223) Den dolda läroplanen innefattar oskrivna 

normer och regler i skolan som eleverna lär sig efterleva under skolgången. En av de 

viktigaste ordningsreglerna är handuppräckning vid hjälpsökande och påkallande av 

uppmärksamhet. (Broady 1981, s. 113) Det ingår också att vänta på sin tur, kunna bortse från 

egna önskningar och behov samt förstå lärares förmåga att hjälpa (Broady 1981, s. 180; 

Jackson 1968, s. 33; Colnerud 1995, s. 34; Wester 2008, s. 109). Många av de egenskaper 

som värderas och gillas utifrån den dolda läroplanen (som noggrannhet, passivitet och 

skötsamhet) är i samhället närmare ihopkopplade med feminina än maskulina ideal (Jackson 

1968, s. 25). 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 
Lärande har under lång tid studerats ur bland annat två perspektiv. Piagets kognitiva 

utvecklingsteori och Banduras teori om social inlärning förespråkar barns utveckling ur ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv. Det innebär att utveckling och lärande direkt kan kopplas 

till olika åldrar. Motsatsen är lärande ur ett sociokulturellt perspektiv, som till stora delar 
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bygger på Vygotskijs och Säljös tankar om utveckling genom samspel med omgivningen. 

Nedan följer en mer omfattande redogörelse av de båda perspektiven. Vi använder oss av 

båda dessa teorier, som står långt ifrån varandra, för att kunna föra en djupare diskussion och 

på ett mer tillfredställande sätt analysera vårt resultat.  

1.5.1 Utvecklingspsykologiskt perspektiv 

1.5.1.1 Piagets kognitiva utvecklingsteori 

Nationalencyklopedin (1993, s. 150) definierar kognitiv utveckling som ”utveckling av de 

intellektuella funktionerna i vid mening: tänkande, förståelse, beslutsfattande, memorerande, 

problemlösande, tolkande, jämförande, bedömande.” Piagets kognitiva utvecklingsteori 

grundar sig i adaption (anpassningsprocess) bestående av två delprocesser, assimilation och 

ackommodation. Assimilation innebär att individer anpassar omgivningen efter sig själva, det 

vill säga att barn som upplever något obekant försöker att förstå och tolka det med hjälp av 

den kunskap de sedan tidigare besitter. Kunskapen kan placeras in i scheman, vilka fungerar 

som handlingsmönster när människan utför något hon kan. När människan försöker tolka 

något obekant anpassar hon intrycken till befintliga scheman. Om dessa scheman inte är 

tillräckliga måste tänkandet ske på ett nytt sätt för att förstå det nya, det vill säga 

ackommodera. De anpassar då sig själva efter omgivningen istället för tvärtom. (Piaget 1968, 

s. 2ff; Evenshaug & Hallen 1992, s. 135f) 

Assimilation och ackommodation driver utvecklingen framåt så att kognitiva strukturer 

förändras. Social interaktion och samspel har en betydande roll då assimilation och 

ackommodation inte kan ske vid avsaknad av dessa. (Evenshaug & Hallen 1992, s. 136) 

Enligt Piaget går barn igenom fyra utvecklingsstadier och det första är den sensomotoriska 

perioden, vilken varar mellan noll och två år. Period två, den preoperationella, varar mellan 

två och sju år och nästa period, den konkret operationella, varar mellan sju och elva år. Fjärde 

perioden varar mellan elva och femton år och kallas den formellt operationella. (Piaget 1968, 

s. 3ff; Evenshaug & Hallen 1992, s. 138) I denna studie läggs störst vikt vid den 

preoperationella, den konkret operationella och den formellt operationella perioden eftersom 

det är dessa perioder som eleverna i vårt urval befinner sig. Den senare delen av den 

preoperationella perioden (4-7 år) kännetecknas av att tänkandet är beroende av direkta 

upplevelser via sinnena. Tänkandet är centrerat till barnen själva och de ser sig själva som 

världens mittpunkt. Barn har i detta stadium svårt att se en situation från någon annans 

perspektiv. När det konkret operationella stadiet inleds när barnet är i sjuårsåldern, förändras 

tänkandet och logiskt resonerande blir möjligt. Även om barnets tänkande är bundet till det 
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konkreta börjar det förstå relationer mellan delar och helheter och det är inte längre de 

omedelbara sinnesintrycken som dominerar. De är på god väg att utveckla ett kognitivt 

system som kan hjälpa dem att organisera och hantera omvärlden. Slutligen kännetecknas den 

formellt operationella perioden av förmågan att systematiskt analysera alla möjligheter i en 

situation och dra logiskt riktiga slutsatser utifrån givna utgångspunkter. Trots att de kan se 

olika alternativ i en situation har de inte erfarenhet nog att avgöra vilket handlingsval som är 

bäst. Barnen börjar tänka kritiskt och de förstår att saker skulle kunna vara annorlunda och att 

sanningar kan ifrågasättas. (Evenshaug & Hallen 1992, s. 140ff; Piaget 1968, s. 3ff) 

Det ska poängteras att Piagets teori fått kritik eftersom han i störst utsträckning har studerat 

barns aktiviteter i förhållande till föremål. Att samspelet med människor har för liten roll i 

teorin var Vygotskij den förste att kritisera. Piaget har även kritiserats för att experimenten 

inte anknyter i tillräcklig utsträckning till barns verklighet. (Evenshaug & Hallen 1992, s. 

150) Trots kritiken finns det ingen annan teori som haft lika stor betydelse och gett upphov till 

samma mängd forskning (Evenshaug & Hallen 1992, s. 135). Piagets teori om inlärning har 

legat till grund för utformningen av dagens läroplaner i svenska skolan, bland annat i fråga 

om hur undervisningen skall bedrivas beroende på elever i olika åldrars kognitiva utveckling 

(Stensmo 2007, s. 161f).  

Hur kan vi använda oss av Piagets teori om utvecklingsstadier? Hur barn tänker får 

konsekvenser för hur de handlar. Denna studie behandlar vilka strategier elever använder för 

att få hjälp i klassrummet och Piagets teori kan hjälpa oss att koppla samman olika strategier 

hos olika åldrar med deras kognitiva utveckling. Kanske använder en viss åldersgrupp en viss 

strategi på grund av det utvecklingsstadium de befinner sig i? 

1.5.1.2 Banduras sociala inlärningsteori  

Människan besitter inga medfödda beteendemönster, utan de måste läras in. Bandura menar 

att ursprunget samt drivandet och utvecklingen av människors beteenden delas in i två delar: 

lärande genom direkt erfarenhet och lärande genom observation. Lärande genom direkt 

erfarenhet behandlar de positiva och negativa effekter som kommer av en handling. 

Handlingar som människor genomför dagligen ger antingen positiva effekter, inga effekter 

alls eller negativa effekter. Genom dessa processer premieras framgångsrika beteendemönster 

medan de ineffektiva väljs bort. Bandura menar att människan inte alltid behöver vara 

medveten om relationen mellan orsak och verkan, utan att en simpel handling kan ändra 

karaktär omedvetet. Dock påpekar Bandura att människans kognitiva kapacitet inte skall 

underskattas, då den får oss att mer avsevärt dra fördel av erfarenheter än icketänkande 
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organismer. Vidare har lärande genom direkt erfarenhet olika funktioner. Först och främst ger 

det information. Genom att iaktta att olika beteenden ger olika utdelning bildar människan 

egna hypoteser om vilket beteende som är passande för vilken situation. Att lära av 

konsekvenser är till stor del en kognitiv process. För det andra kan lärande genom erfarenhet 

fungera som en morot och ha ett motiverande värde. Det betyder att tidigare erfarenheter 

resulterar i förväntningar om att ett visst beteende bringar fördel och tvärt om. För det tredje 

behandlas förstärkandefunktionen, för vilken grundtanken är att konsekvenser påverkar 

beteenden automatiskt, utan medvetandets inblandning. (Bandura 1977, s. 16ff) 

Lärande genom observation innebär att människan genom att observera andra skapar idéer om 

nya beteendemönster. Det blir som en slags kodad information som kan fungera som guide 

vid handlande. Bandura menar således att eftersom människor kan lära sig av andras exempel 

undviker de tidsödande chansningar och misslyckanden. Att processa lärande genom 

observation innefattar fyra faser. Den första fasen är kännedomsfasen (attentional processes), 

vilken innefattar stimulis från en annan människas beteende. Här behandlas bland annat 

komplexitet och det funktionella värdet. Den andra fasen är retentionsfasen (retention 

processes), vilken består i kognitiv organisation som bland annat går ut på att koda beteende. 

Den tredje fasen heter motoriska reproduktionsfasen (motor reproduction processes) och 

handlar om den egna fysiska förmågan samt självkritik och noggrann feedback. 

Motivationsfasen (motivational processes) är den fjärde och sista fasen, vilken går ut på att 

förstärka sitt eget beteende. (Bandura 1977, s. 22f) 

Knutet till den kognitiva inlärningsteorin blir också könsaspekten intressant. Bandura menar 

att barnet socialiseras till ett könsbundet beteende långt innan dess kognitiva utveckling kan 

påverka detta, det vill säga innan barnet själv förstår vad manligt och kvinnligt betyder rent 

kulturellt. Det i sin tur innebär att barnet inte kan kategorisera ting, aktiviteter och uppgifter 

till att vara manliga eller kvinnliga. Socialiseringen sker således från det att barnet föds 

genom att föräldrarna ger medvetna och omedvetna impulser till barnet som leder honom eller 

henne till att bete sig på ett önskat könsbundet sätt. (Bussey & Bandura 1992, s. 1237ff) 

Könsaspekten av den sociala inlärningsteorin är tätt ihopkopplad med lärande genom 

observation, men också med lärande genom erfarenhet. Beteenden som innebär att pojkar och 

flickor härmar någon annan blir mer frekventa när de lyckas förstärka detta beteende hos sig 

själva. När barnen, i takt med den kognitiva utvecklingen, får starkare könsbundna preferenser 

ökar också ”kunskapen” om att kategorisera ting, aktiviteter och uppgifter. (Bandura 1977, s. 

29; Bussey & Bandura 1992, s. 1237) Evenshaug och Hallen (1992, s. 316) tolkar detta som 
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att barnen observerar föräldrarnas beteende och imiterar den förälder som de belönas för att 

efterlikna. Dessa så kallade könsbundna beteenden hos pojkar respektive flickor upprätthålls 

genom beröm och belöningar, kontroll och bestraffningar; det som för barnen blir 

konsekvenserna av handlandet. Detta innebär att utifrån social inlärningsteori utvecklas 

könsidentiteter genom att de två könen tillägnar sig specifika könsroller via kognitiv mognad 

och tolkning av den sociala miljön.  

Banduras sociala inlärningsteori är intressant för vår studie, då elevers strategier för att få 

hjälp och uppmärksamhet i klassrummet observeras. Troligtvis förekommer strategier som 

härstammar både från lärande genom erfarenhet och lärande genom observation då olika 

elever vill få lärarens hjälp och uppmärksamhet.  

1.5.2 Sociokulturellt perspektiv 

1.5.2.1 Säljös och Vygotskijs tankar 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig till stor del i Vygotskijs tankar och idéer om 

lärande och grunden i perspektivet är språk och samspel. Språket ses som ett redskap och är 

en av de resurser som människor använder när omvärlden ska förstås. (Säljö 2000, s. 20) Hur 

vi tillägnar oss resurser, både språkliga och fysiska, är centralt för hur vi lär. Genom 

interaktion och samspel med andra människor lär och erfar vi av varandra samt lånar 

kunskaper som vi senare applicerar i en annan situation. (Säljö 2000, s. 21) Redan vid födseln 

börjar det sociala samspelet och människor lär sig agera i och beskriva omgivningen på ett 

sätt som den tillåter och uppmuntrar till. Ett exempel är att personer i skolan följer de 

kommunikativa spelregler som förväntas av dem. (Säljö 2000, s. 104) Med utgångspunkt i ett 

sociokulturellt perspektiv medieras (förtolkas) omvärlden genom lek och övrigt sampel med 

personer i barnets närhet. (Säljö 2000, s. 66f) En skillnad mellan Piagets teori och det 

sociokulturella perspektivet är att utveckling och lärande, enligt Piaget, är en resa mot samma 

mål, nämligen att intellektet är fullt utvecklat i ett visst stadium (Säljö 2000, s. 71). Att 

världen och livet ser annorlunda ut i olika miljöer är en självklarhet i ett sociokulturellt 

perspektiv och skillnader, i till exempel vilken miljö barn växer upp, har betydelse för hur 

människor tänker (Säljö 2000, s. 69). 

Kontext är ett viktigt begrepp i det sociokulturella perspektivet och en persons handlingar och 

förståelse är en del av en kontext. En fysisk kontext är till exempel en verksamhet där en viss 

handling brukar utföras och där det finns regler för kommunikation och beteende. Skolan kan 

ses som en fysisk kontext men även som en historisk kontext med en kommunikativ tradition. 

Det kan i en sådan kontext vara svårt att bryta mönster för hur människor interagerar samt att 
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förändringar i kommunikativa traditioner och beteenden kan leda till motstånd och konflikter. 

(Säljö 2000, s. 135ff) 

Med en sociokulturell utgångspunkt skapas genus i samspel mellan individ och omvärld, 

vilket innebär att skillnader mellan könen bildas i vardagen, bland annat i skolan. 

Könsskillnader skapas således genom inlärning. (Sparrman 2006, s. 33) Säljö (2000, s. 68) 

menar att utveckling är en socialisation in i en värld av handlingar, föreställningar och 

samspelsmönster. Dessa är kulturella, vilket innebär att samhällen ser olika ut samt att det 

finns olika förväntningar på hur pojkar och flickor ska agera och bete sig (Säljö 2000, s. 36).  

Det sociokulturella perspektivet ska hjälpa oss att förstå elevers beteende i klassrummet och 

är en motpol till det utvecklingspsykologiska perspektivet som bland annat förklarar beteende 

efter kognitiv mognad. Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet kan elevers val av 

strategier för att få hjälp och uppmärksamhet i klassrummet analyseras ur ytterligare en 

vinkel. 

1.6 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka vilka strategier som är effektivast för att få hjälp och 

påkalla lärares uppmärksamhet i klassrummet samt om dessa skiljer sig mellan pojkar och 

flickor respektive årskurs två och sex.  Frågeställningarna lyder: 

- Hur påkallar eleverna lärares uppmärksamhet och söker hjälp i klassrummet? 

- Hur länge behöver eleverna vänta på hjälp? 

2 Metod 
Vår studie är kvantitativ och av direkt och öppen karaktär där vi har rollen som observatör 

som deltagande. Dock kan sägas att studiens ansats är kvalitativ, det vill säga behandlar frågor 

vars svar syftar till att förstå mänskligt beteende, beskriva och förstå processer i sociala 

situationer och att nå förklaringar av dessa fenomen i verkligheten samt att skapa teorier om 

det utifrån data. Gemensamt för dem som har detta så kallade ideografiska intresse är att 

försöka förstå det individuella, det unika, det särskiljande och det eventuellt avvikande, men 

också att söka sammanhang och strukturer, gå på djupet och få riklig information om oftast ett 

fåtal undersökningsdeltagare. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 104f) Det är 

datainsamlingsmetoden, observation som deltagande utifrån ett observationsschema med 

färdiga kategorier, som är av kvantitativ art. Observation som metod är inte per automatik 

kvantitativ, utan det är utförandet som avgör detta. De observationsmetoder som betraktas 

som kvantitativa utmärks av hög grad av struktur, där specifika händelser och fenomen 
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studeras utifrån ett förutbestämt protokoll. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 91) 

Observationsmetoder av kvalitativ karaktär har istället en lägre grad av styrning (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 106). Den senare typen känns igen i många av de studier som refereras till i 

forskningsläget, däribland Jackson, Wester och Peine (1968; 2008; 2010). Jackson (1968, s. 

xv) beskriver hur han upplevde att viktiga händelser kunde gå honom förbi när han 

observerade utifrån färdiga kategorier, varpå direkt observation med löpande protokoll 

anammades för att dokumentera det som verkligen skedde (Einarsson &Hammar Chiriac 

2002, s. 23; Hassmén & Hassmén 2008, s. 265). Vid mer omfattande studier är det vanligt att 

observation kombineras med intervjuer med de observerade. Detta görs för att få stöd för det 

observatören tycker sig ha sett, hört och upplevt i observationssammanhang. (Eliasson, s. 30f; 

Wester 2008, s. 47) 

Med tanke på omfattningen och tidsutrymmet för denna studie anser vi att en direkt och öppen 

observation, med rollen som observatör som deltagande är lämplig (Einarsson & Hammar 

Chiriac 2002, s. 27; Fangen 2004, s. 103). Främsta argumentet består i att 

observationsschemat med de färdiga kategorierna är formulerade efter och bygger på resultat 

av tidigare forskning. Vi önskar observera direkta beteenden och vill inte vara beroende av 

våra observationsdeltagares förmåga att delge information. Vi vill skaffa oss kunskap genom 

förstahandserfarenheter, varför vi väljer bort intervju som metod. (Fangen 2004, s. 30, 

Einarsson & Hammar Chiriac 2002, s. 23; Hassmén & Hassmén 2008, s. 265) Säkerligen 

skulle en kombination av de båda tillvägagångssätten bidra till en rikare diskussion, men som 

tidigare klargjorts grundar sig begränsningen i frågor om tid och ramar för studien.  

En återkommande fråga som rör observationsmetoden är hur objektiv en observatör kan 

förhålla sig till det som observeras. Inom den etnografiska forskningspraxisen (den som 

omfattar insamlandet och bearbetningen av grundläggande forskningsmaterial för analys av 

sociala och kulturella strukturer och processer och ofta benämns fältarbete) diskuteras detta 

problem (Johansson & Svedner 2006, s. 62). Det framhålls att eftersom den etnografiska 

beskrivningen oftast tillkommer genom en eller några få personers individuella 

forskningsarbete kan de klassiska kriterierna för vetenskaplig objektivitet inte direkt tillämpas 

på den etnografiska texten (Nationalencyklopedin 1991, s. 639). I likhet med Beach, Jackson, 

Colnerud, Peine och Westers studier (1999; 1968; 1995; 2010; 2008) innefattar den 

föreliggande studien en unik konstellation av människor (urvalet), dess relation till oss 

observatörer samt vår tolkning under pågående observation (att kategorisera olika beteenden) 

varpå vi inte kan beskriva den objektiva sanningen, utan endast en del av sanningen. Det 
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behöver dock inte betyda att studiens resultat blir bristfälligt, utan endast att det ställs krav på 

läsaren att inta ett förhållningssätt med förståelse för den fina linjen mellan objektivitet och 

subjektivitet. (Denscombe 2009, s. 100) Vi anser att vi, utifrån de givna förutsättningarna, 

gjort mesta möjliga för att öka objektiviteten i studien.  

Ställningstagande om öppen och dold observation samt om en observatör är deltagande eller 

icke deltagande bör klargöras. Vår observation är av direkt och öppen karaktär, det vill säga 

att det inte sker någon tidsfördröjning mellan observation och registrering samt att både lärare 

och elever är medvetna om att vi befinner oss i klassrummet och observerar dem. (Einarsson 

& Hammar Chiriac 2002, s. 24) Därtill har vi intagit rollen som observatör som deltagande, 

vilket betyder att vi varit närvarande men inte aktivt deltagit i gruppens arbete, vilket istället 

är fallet i deltagande observation. Detta görs för att kunna observera ett naturligt beteende 

genom att ha så liten inverkan som möjligt på gruppens vardagsarbete. (Beach 1999, s. 349; 

Einarsson & Hammar Chiriac 2002, s. 27; Fangen 2004, s. 103) 

2.1 Urval 
Populationen i vår studie består av elever i årskurs två och sex i en kranskommun till 

Stockholm och urvalet klassas som ett bekvämlighetsurval (Denscombe 2009, s. 39; Hassmén 

& Hassmén 2008, s. 94f). Samtidigt gjordes ett kvotval genom att andelen pojkar och flickor 

skulle vara lika stor i populationen som i urvalet (Hassmén & Hassmén 2008, s. 98). År 2012 

var, enligt Skolverkets statistik, 49 procent av eleverna i årskurs 1-9 i den berörda kommunen 

flickor (Skolverket 2012). Det innebär att vi strävade efter samma fördelning mellan könen i 

urvalet. Totalt observerades 81 elever, 45 elever i årskurs två varav 19 pojkar och 26 flickor 

och 36 elever i årskurs sex varav 24 pojkar och 12 flickor. Det ger att fördelningen mellan 

könen i studien är 53 procent pojkar och 47 procent flickor. Dock ska det beaktas att 

könsfördelningen inom de olika årskurserna inte var jämn till denna grad. Att populationen 

och således urvalet består av elever i årskurs två och sex beror på att de ska passa in i Piagets 

utvecklingsstadier. Eleverna i årskurs två antas precis nått Piagets tredje stadium och eleverna 

i årskurs sex antas befinna sig i det fjärde. (Stensmo 2007, s. 162) Motivet till att årskurs två 

och inte ett observerades är att eleverna i årskurs två antas ha lärt sig skolans normer och 

förstått att handuppräckning är en viktig regel.  

2.2 Genomförande och databehandling 
Datainsamlingen pågick under fyra dagar där tiden fördelades jämnt mellan årskurs två och 

årskurs sex. Totalt genomfördes 66 observationer – 33 i varje årskurs, varje tio minuter lång. 

Anledningen till att varje observationstillfälle var tio minuter långt var att vi med större 
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säkerhet skulle kunna kontrollera vår samstämmighet och räkna ut interbedömarreliabilitet 

(IBR) (Hassmén & Hassmén 2008, s. 132). Om markeringar och tider skrivits ned löpande 

under timmar skulle det vara omöjligt att avgöra i vilken grad vi observerat samma personer i 

klassrummet. Med tiominutersintervaller var det lätt att avgöra vilka markeringar och tider 

som var samstämmiga och vilka som skiljde sig observatörerna emellan. Under 

datainsamlingen var vi placerade i klassrummet så att vi var oberoende av varandra, men så 

att det gick att kommunicera med tecken och kroppsspråk (till exempel gällande att starta 

tidtagningen och att byta från lärarledd undervisning till enskilt arbete). Vi satt placerade så 

att vi såg och hörde alla elever samt läraren i klassrummet.  

Under lärarledd undervisning gjordes markeringar för flicka respektive pojke samt vilken 

strategi de använde. En flicka som räcker upp handen resulterar således i en markering för 

flickor, handuppräckning och två pojkar som ropar på hjälp resulterar i två markeringar för 

pojkar, verbala strategier och så vidare. Under enskilt arbete observerades pojkar och flickor 

vidare åtskilt och istället för markeringar vid respektive kategori sattes en start- och sluttid. En 

flicka som räcker upp handen 01.23 och får hjälp av läraren 03.25 får således dessa start- och 

sluttider. När flera starttider saknade sluttid samtidigt behövdes en notering göras för att 

kunna koppla sluttid till rätt starttid. Exempel på noteringar är ”grön tröja” eller ”fläta”. Efter 

en avslutat observationsomgång (A) drogs ett streck och en ny omgång påbörjades direkt (B, 

C, D och så vidare). En tidsnotering kunde sträcka sig över två observationsomgångar. En 

tidsnotering kunde också avbrytas, varpå sluttiden ersattes av X. Dessa är inräknade i antalet 

tillfällen elever bad om hjälp eller påkallade uppmärksamhet, men ses som bortfall vid 

uträkning av genomsnittstid.  

Efter varje avslutad skoldag sammanställdes resultatet. För lärarledd undervisning räknades 

antalet markeringar för respektive kön och för enskilt arbete räknades alla väntetider ut i 

sekunder. Alla markeringar och tider räknades in i resultatet och om en av oss noterat fler 

tillfällen eller tider räknades de även separat för att representera ”antal olika” vid uträknandet 

av IBR. Efter avslutad datainsamling användes statistikprogrammen Excel och Statistica för 

att presentera dels deskriptiv statistik men också för att räkna ut signifikansvärden och 

presentera analyserande statistik. I Excel räknades medelvärden för väntetiden ut för 

respektive kön och årskurs i de olika kategorierna. I Statistica användes oparat t-test eftersom 

det är intressant att se om medelvärdet skiljer sig mellan olika grupper (Hill & Lewicki 2007, 

s. 30). Signifikansnivån för jämförelsen sattes till p<0.05. Det är nödvändigt att påpeka att 

vissa individer kan befinna sig i två grupper, till exempel kan en pojke i årskurs två både ha 
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räckt upp handen och vid ett senare tillfälle använt sig av verbala strategier. Detta bör beaktas 

när resultatet läses.   

2.2.1 Forskningsetiska ställningstaganden 
Hassmén och Hassmén (2008, s. 382f) ställer upp en rad regler för god forskningssed som 

bland annat rör ärlighet, hänsynsfullhet, ordningsamhet och öppenhet. Med hänsyn till vissa 

elevers målsmän videofilmades inte klassrumsobservationerna, då klasslärarna informerat oss 

om att vissa elevers målsmän inte ger godkännande att filma. Detta kan påverka studiens 

reliabilitet. De berörda personerna i studien ska skyddas och informeras om studien och dess 

syfte. Därför har det största etiska dilemmat i studien varit öppenheten eftersom både lärare 

och elever kan bli påverkade av att veta studiens syfte och agera på ett annat sätt än normalt. 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 390) Information gavs till lärarna per e-post före 

observationernas genomförande, med brev till elevernas målsmän samt på plats i skolan till 

eleverna. När information gavs till elevernas målsmän fick de möjlighet att bestämma över 

sina barns medverkan i studien. Ingen av dem protesterade mot att deras barn deltog. För att 

efterleva ytterligare ett krav, konfidentialitetskravet, försäkrades de om att allt 

observationsmaterial skulle förstöras efter att resultatet sammanställts, allt för att skydda 

undersökningspersonerna. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 390)  

2.2.2 Avgränsningar och definitioner samt utformning av 

observationsschema 
Observationstillfällena innehöll två typer av undervisning, lärarledd undervisning där läraren 

ställde frågor till klassen och enskilt arbete, den del av lektionen där eleverna arbetade 

självständigt. Under lärarledd undervisning, noterades endast vilken strategi eleverna använde 

för att påkalla lärarens uppmärksamhet och därmed få svara på frågan. Under enskilt arbete 

däremot, noterades både vilken strategi eleverna använde för att påkalla lärarens 

uppmärksamhet för att få hjälp samt hur länge de fick vänta på hjälp.  

Med utgångspunkt i tidigare forskning består observationsschemat av tre kategorier gällande 

strategier för att få hjälp och uppmärksamhet i klassrummet, vilka visas i figur 1. Kategori ett 

innefattar handuppräckning och kategori två verbala strategier, det vill säga att påkalla 

lärarens uppmärksamhet genom att ropa på denne. Den tredje kategorin innefattar fysiska 

strategier, till exempel att gå fram till läraren. Om två av dessa kombineras, till exempel om 

en elev räcker upp handen och verbalt tillkallar läraren kommer denna strategi att placeras i 

den verbala kategorin, det vill säga kategori två. Likadant gäller om en elev både ropar på 

läraren och går fram till denne, då placeras fallet i kategori 3, det vill säga som en fysisk 
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strategi. Anledningen till denna avgränsning grundar sig i att tidigare forskning tyder på att 

elever snabbare får hjälp utifrån denna stegring. Att handuppräckning är en egen kategori och 

observeras endast i sin rena form grundar sig i att det är normen för hur elever bör be om hjälp 

(Broady 1981, s. 113). Det bör poängteras att elever som tar hjälp av varandra inte registreras 

i observationsschemat eftersom det inte gäller konkurrensen om lärarens tid (Colnerud 2004, 

s. 56). Däremot registreras alla elever som använder en strategi för att påkalla lärarens 

uppmärksamhet, även om de inte ställer undervisningsrelaterade frågor. Ett exempel kan vara 

att en elev påkallar lärarens uppmärksamhet och undrar vad det blir till lunch, förutsatt att 

läraren tar sig tid att svara på frågan. Ett exempel på observationsschemat i sin helhet finns i 

bilaga två. 

Typ av 

undervisning 

Lärarledd undervisning Enskilt arbete 

Kategorier Handupp- 

räckning  

Verbala 

strategier 

Handupp- 

räckning 

Verbala 

strategier 

Fysiska 

strategier 

Exempel Elev räcker 

upp 

handen för 

att få 

ordet. 

Ropa 

lärarens 

namn eller 

epitet, till 

exempel 

”Fröken!”  

Ropa rätt 

ut att ”Jag 

kan/vet”. 

Elev räcker 

upp handen 

och 

inväntar sin 

tur. 

Ropa 

lärarens 

namn eller 

epitet, till 

exempel 

”Fröken!”  

Ropa rätt ut 

att ”Jag 

behöver 

hjälp” 

Gå fram till 

läraren. 

Ta tag i 

läraren/hejda 

läraren. 

Figur 1. Definition av kategorier. 

2.3 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om undersökningars stabilitet, pålitlighet, tillförlitlighet, förutsägbarhet 

och mättekniska precision och för att stärka reliabiliteten i denna studie har en rad åtgärder 

vidtagits (Hassmén & Hassmén 2008, s. 124). Observationsschemat grundar sig i tidigare 

forskning så till vida att de färdiga kategorierna bygger på strategier för hjälpsökande som 

tidigare forskning redovisar. Dessutom testades och reviderades observationsschemat i en 

pilotstudie vilket stärker reliabiliteten för studien ytterligare. Ett observationsschema med 

färdiga kategorier gör att vi som observatörer har ytterst liten ”frihet” vad gäller bedömningen 

av det observerade beteendet, vilket ökar reliabiliteten (Fangen 2004, s. 208). Viktigt är dock 

att samstämmigheten vad gäller kriterier för tolkning av det observerade beteendet är hög 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 132). Vidare stärker det studiens tillförlitlighet att vara två 
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observatörer. Vi intog placeringar i klassrummet där vi var oberoende av varandra men 

samtidigt kunde kommunicera med tecken och kroppsspråk. Efter observationerna 

sammanställdes resultatet och IBR räknades ut. Det sistnämnda gjordes genom att dela antalet 

lika bedömningar med antalet lika adderat med antalet olika bedömningar. IBR visar 

observatörernas samstämmighet och är ett mått på hur tillförlitlig observationen kan anses 

vara. IBR för denna studie blev 0,85, det vill säga 85 procent. Hög IBR tyder även på ett väl 

fungerande observationsschema, där oklarheter kring det som studeras inte uppstår. (Hassmén 

& Hassmén 2008, s. 132) 

Hur videofilmning av observationerna hade påverkat reliabiliteten är intressant att spekulera 

kring. Videofilmning var i denna studie inget alternativ på grund av att alla elever inte hade 

ett godkännande från målsmän att vara med på film och fotografier. Dock tror vi inte, av flera 

anledningar, att reliabiliteten hade varit högre om klassrummen filmats. Dels hade det varit 

svårt att täcka in hela klassrummet med en kamera, varpå flera stativ med kameror hade varit 

nödvändigt. Detta skulle troligtvis påverka elevernas beteende, och det som filmats och 

observerats hade eventuellt inte varit det naturliga och önskvärda. Ljudupptagningen är ett 

ytterligare problem, då det med högsta sannolikhet hade varit svårt att på film urskilja om det 

som sägs har relevans för studien. Dessutom hade antagligen sorl från de närmast placerade 

bänkarna överröstat mycket av det som hade varit intressant.  

För att skapa så snarlika situationer som möjligt för de olika observationsgrupperna (årskurs 

två respektive sex) valde vi att vara hela dagar hos de olika klasserna. Därmed tilldelades 

varje klass lika lång observationstid och hade liknande schemaläggning. Det hade varit 

önskvärt att observera eleverna under fler dagar. Kanske hade eleverna blivit mer vana vid vår 

närvaro i klassrummet och ett ännu naturligare beteende hade kunnat observeras, men återigen 

med tanke på tidsramen för studien var det inte möjlig.  

Slutligen för vi ett resonemang kring varför det är Piagets utvecklingsstadier två, tre och fyra 

som jämförs och inte skolåldrarnas ytterligheter, stadium två och fyra.  Att observera årskurs 

ett hade möjligtvis gett ett mer särskiljande resultat, eftersom det kan antas att det är tydligare 

skillnader i klassrumsbeteenden mellan elever i årskurs ett i utvecklingsstadium två och elever 

i årskurs sex i utvecklingsstadium fyra. Eftersom eleverna i årskurs ett vid 

observationstillfället endast gått i skolan sedan tre veckor tillbaka fanns det ingen möjlighet 

för oss att observera i deras klassrum. Dock vill vi betona fördelarna med att observera i 

årskurs två istället för årskurs ett. Eftersom vi observerar beteenden som ingår i den dolda 

läroplanen, beteenden som eleverna lär sig att leva efter under sin skolgång, kan det tänkas att 
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det vore orättvist att studera årskurs ett som precis introducerats i skolvärlden med alla dess 

normer. Däremot har årskurs två gått i skolan ett helt år och kan tänkas rotat de 

grundläggande normbildande reglerna som att räcka upp handen och inte skrika rätt ut när 

man behöver hjälp eller påkalla lärarens uppmärksamhet.   

2.4 Validitet 
Validitet handlar om att kritiskt fundera kring huruvida det mäts som avses att mätas (Fangen 

2004, s. 196). Ordet validitet skulle kunna översättas med ord som sanning, trohet, giltighet 

och styrka. Validitet handlar alltså om att observationen faktiskt fångat det begrepp, det 

fenomen, som är av intresse att studera och att dra slutsatser från. Validering har gjorts 

medvetet och omedvetet genom hela studiens process. Till exempel är det valideringsarbete 

att formulera rimliga frågeställningar, som säkert ger svar på syftet. Vidare är det 

valideringsarbete att skapa passande kategorier i observationsschemat. (Hassmén & Hassmén 

2008, s. 136f) Vi menar att pilotstudien hade stor betydelse för studiens validitet, i särskild 

mening för utformandet och revideringen av observationsschemat. Efter pilotstudien 

förenklades schemat genom att inte notera vilken enskild elev det var som bad om hjälp, 

vilket var förhoppningen från början. Istället antecknades endast om det var en flicka eller 

pojke som observerades. Ändringen berodde på att det var för svårt att koppla markeringar till 

individer då de till exempel inte alltid satt på sina platser. Dessutom observerades nya 

individer varje dag. Revideringen resulterade i att vi i större utsträckning kunde studera det 

som skulle studeras utan tidsspill och missar.  

Eftersom metoden för denna studie är av kvantitativ art och mäter orsakssamband väljer vi att 

även föra en diskussion kring betydelsen av intern och extern validitet. Till intern validitet hör 

bland annat mognadsvariabeln som är att beakta. Med mognad avses de förändringar som sker 

hos undersökningsobjekten under studiens gång och som inte är relaterade till det som 

verkligen undersöks, till exempel trötthet och hunger. Genom att observera hela dagar 

minimeras risken för att till exempel de antaget morgontrötta eller lunchhungriga endast 

observeras under sina ”kritiska” timmar. Extern validitet rör frågor kring generaliserbarhet, 

det vill säga om möjligheten att generalisera från en undersökning till andra grupper, 

situationer och miljöer. Med tanke på studiens ringa omfattning, både vad gäller urval och tid, 

kan vi utifrån våra resultat endast uttala oss om den grupp elever som undersökts, och inte dra 

några generella slutsatser. Det är omöjligt att säga att de mönster som vi presenterar är 

gällande för alla Sveriges, eller ens Stockholms, årskurs tvåor och sexor. Det ger att den 

externa validiteten för undersökningen är låg. (Hassmén och Hassmén 2008, s. 143) Däremot 
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kan vi länka resultatet av denna studie till teorier och tidigare forskning. Det faktum att det i 

grunden gjorts ett bekvämlighetsurval påverkar också validiteten (Denscombe 2009, s. 39). 

Det kan tyckas icke representativt, men eftersom fördelningen av flickor och pojkar i urvalet 

är lik den för populationen, styrker det den strukturella komponenten av studien. Detta är 

enligt Hassmén och Hassmén (2008, s. 143) den viktigaste faktorn för att maximera extern 

validitet. Vidare styrks den funktionella komponenten genom att klassrumsbeteenden studeras 

i dess enkla form utan observatörernas direkta påverkan. Slutligen menar vi att även den 

konceptuella komponenten styrks, eftersom det som studeras är relevant för verkliga 

vardagssituationer. (Hassmén och Hassmén 2008, s. 143f)  

3 Resultat 
Resultatdelen bygger på två delar, lärarledd undervisning och enskilt arbete. Inom lärarledd 

undervisning presenteras i vilken utsträckning eleverna använde handuppräckning eller 

verbala strategier för att påkalla lärarens uppmärksamhet och få ordet. Inom enskilt arbete 

presenteras i vilken utsträckning eleverna använde handuppräckning, verbala eller fysiska 

strategier för att få hjälp och påkalla lärarens uppmärksamhet. Tiden för hur länge elever fick 

vänta på hjälp beroende på vilken strategi de använde under enskilt arbete presenteras i 

medelvärde. Det ger en bild av förhållanden mellan de olika grupperna, det vill säga 

deskriptiv statistik. Det ska beaktas att x-axeln i diagrammen har olika skalsteg, varför olika 

diagram inte kan jämföras bildligt. Då enskilda elever drar upp snittet för hur länge en grupp 

elever fick vänta på hjälp redovisas även spridningen inom de olika elevgrupperna. Grupperna 

som analyseras är totalt antal pojkar, totalt antal flickor, totalt antal elever i årskurs två, totalt 

antal elever i årskurs sex samt pojkar i årskurs två, pojkar i årskurs sex, flickor i årskurs två 

och flickor i årskurs sex. När gruppers medelvärden jämförs och skillnaden är signifikant 

visas detta med symbolen * i diagrammen. Signifikansnivån sattes till p<0.05. 

Signifikansprövningen är analytisk statistik och samtliga signifikansvärden redovisas i bilaga 

tre.  

3.1 Elevers val av strategi 
Under 66 observationer registrerades totalt 968 tillfällen där elever påkallade lärarens 

uppmärksamhet för att få ordet eller be om hjälp. Av dessa registrerades 472 tillfällen under 

lärarledd undervisning och de resterande 496 under enskilt arbete. Detta ger att under en 

timmes tid efterfrågades läraren i snitt 88 gånger. Av de totalt 968 tillfällena stod pojkarna för 

557 registreringar, det vill säga 57,5 procent.  
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3.1.1 Förhållandet mellan könen i respektive årskurs och val av strategi 

under lärarledd undervisning 
Figur 2 visar antalet registrerade handuppräckningar och verbala strategier vid lärarledd 

undervisning för pojkar i årskurs två, flickor i årskurs två, pojkar i årskurs sex och flickor i 

årskurs sex.  

 

Figur 2. Antal registreringar vid lärarledd undervisning (n=81) 

Figur 2 visar i vilken utsträckning eleverna ville få ordet och svara i samband med lärarledd 

undervisning samt om de har använt handuppräckning eller verbala strategier. Noterbart är att 

flickor i årskurs två räckte upp handen i större utsträckning än vad de använde verbala 

strategier, till skillnad från pojkarna i årskurs två. Elever i årskurs sex använde 

handuppräckning som strategi i majoriteten av fallen. Pojkarna i årskurs sex observerades 

vilja ha ordet vid 180 tillfällen och räckte upp handen 136 av dessa tillfällen, vilket motsvarar 

75 procent. Flickorna i årskurs sex registrerades vid 73 tillfällen, varav de räckte upp handen 

vid 66 tillfällen, vilket motsvarar 90 procent. Inga skillnader mellan grupperna är signifikanta. 

Däremot är skillnaden mellan elever totalt som räckte upp handen, 330 registreringar, jämfört 

med elever totalt som använde verbala strategier, 142 registreringar, nära signifikansnivån 

(p=0.083). 
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3.1.2 Förhållandet mellan könen i respektive årskurs och val av strategi 

under enskilt arbete 
Figur 3 visar antalet registrerade handuppräckningar, verbala och fysiska strategier vid enskilt 

arbete för pojkar i årskurs två, flickor i årskurs två, pojkar i årskurs sex och flickor i årskurs 

sex.  

 

Figur 3. Antal registreringar vid enskilt arbete (n=81) 

Figur 3 visar i vilken utsträckning elever bad om hjälp och påkallade lärarens uppmärksamhet 

i samband med enskilt arbete samt om de använde sig av handuppräckning, verbala eller 

fysiska strategier. Noterbart är att flickor i årskurs två räckte upp handen i större utsträckning 

än någon annan grupp av elever, samtidigt som de var den grupp elever som över lag bad om 

hjälp och påkallade lärarens uppmärksamhet i störst utsträckning. Pojkar i årskurs två använde 

sig av verbala strategier i störst utsträckning. Diagrammet visar även att det är flickor i 

årskurs sex som ber om hjälp och påkallar lärarens uppmärksamhet i minst utsträckning, 

oberoende strategi. Dock är inga skillnader mellan grupperna signifikanta. 
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3.2 Strategiernas effektivitet 

3.2.1 Förhållandet mellan årskurs och genomsnittstid för hur länge 

eleverna behöver vänta på hjälp 
Figur 4 visar hur länge elever i årskurs två respektive sex behövde vänta på lärarens hjälp 

beroende på om de använde sig av handuppräckning, verbala eller fysiska strategier.  

 

Figur 4. Väntetid i genomsnitt vid enskilt arbete (n=81). Signifikansnivåerna redovisas *=p<0.05 och ***=p<0.001.  

Figur 4 visar att väntetiden var längst vid handuppräckning, oavsett årskurs. Skillnaderna i 

genomsnittstid mellan att räcka upp handen jämfört med att använda verbala eller fysiska 

strategier är signifikanta. Signifikansvärdet för skillnaden mellan elever i årskurs sex som 

räckte upp handen och som använde verbala strategier är lägre än 0.001, vilket markeras med 

***. Motsvarande värde för elever i årskurs två är 0.018. Signifikansvärdet för 

genomsnittstiden mellan att använda handuppräckning jämfört med fysiska strategier är för 

årskurs sex respektive två 0.044 och 0.013. Även inom alla elevgrupper, till exempel flickor i 

årskurs två, är dessa skillnader signifikanta och samtliga signifikansvärdena redovisas i bilaga 

tre. Noterbart är även att elever i årskurs sex hade kortare väntetid gällande verbala och 

fysiska strategier jämfört med elever i årskurs två. Dock behövde eleverna i årskurs sex vänta 

längre tid på hjälp vid handuppräckning jämfört med elever i årskurs två.  
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3.2.2 Genomsnittstid vid handuppräckning 

Figur 5 visar hur länge pojkar och flickor i årskurs två respektive sex behövde vänta på 

lärarens hjälp när de använde sig av handuppräckning.  

 

Figur 5. Väntetid i genomsnitt vid handuppräckning (n=81) 

 

Figur 6. Spridning gällande väntetid vid handuppräckning (n=157) 

Figur 5 visar att både pojkar och flickor i årskurs två i genomsnitt behövde vänta kortare tid 

än pojkar och flickor i årskurs sex. De som fick vänta längst tid vid handuppräckning var 

flickor i årskurs sex, medan de som fick vänta kortast tid var pojkar i årskurs två, en skillnad 

på 46,5 sekunder. Inga skillnader är signifikanta.  
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Figur 6 visar stor variationsbredd i hur länge enskilda elever fick vänta på hjälp vid 

handuppräckning. Varje markering motsvarar en elev vid ett tillfälle och figuren visar att en 

stor del av eleverna fick vänta någorlunda kort tid, under en minut. Några elever fick dock 

vänta betydligt längre och drar därmed upp genomsnittstiden för tillhörande elevgrupp. Till 

exempel behövde en flicka i årskurs två vänta 587 sekunder och en pojke i årskurs sex 559 

sekunder på hjälp.  

3.2.3 Genomsnittstid vid verbala strategier 
Figur 7 visar hur länge pojkar och flickor i årskurs två respektive sex behövde vänta på 

lärarens hjälp när de använde sig av verbala strategier.  

 

Figur 7. Väntetid i genomsnitt vid verbala strategier (n=81) 
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Figur 8. Spridning gällande väntetid vid verbala strategier (n=159) 

Figur 7 visar att pojkar och flickor i årskurs två behövde vänta längre tid jämfört med pojkar och 

flickor i årskurs sex. Noterbart är även skillnaden i genomsnittstid för flickor och pojkar i årskurs sex, 

då pojkar i genomsnitt fick vänta 4,7 sekunder, vilket innebär 3,5 gånger längre väntetid än för flickor 

i årskurs sex. Dock ska det poängteras att alla genomsnittstider är korta, då pojkar i årskurs två med 

längsta tiden fick vänta 10,8 sekunder på lärarens hjälp. Inga värden är signifikanta.  

Figur 8 visar spridningen hos enskilda elever gällande hur länge de behövde vänta på lärarens hjälp 

när verbala strategier användes. Verbala strategier resulterade i korta väntetider då flertalet elever fick 

hjälp inom fem sekunder. En pojke i årskurs två drar upp snittet då han behövde vänta 147 sekunder 

på att få hjälp av läraren.  
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3.2.4 Genomsnittstid vid fysiska strategier 
Figur 9 visar hur länge pojkar och flickor i årskurs två respektive sex behövde vänta på 

lärarens hjälp när de använde sig av fysiska strategier.  

 

Figur 9. Fysiska strategier (n=81) 

 

Figur 10. Spridning gällande väntetid vid fysiska strategier (n=126) 

Figur 9 visar att flickor i årskurs sex fick hjälp snabbare jämfört med pojkar i årskurs sex, en 

ickesignifikant skillnad på 6,9 sekunder, det vill säga nära fyra gånger kortare väntetid. Både 

flickor och pojkar i årskurs två behövde vänta längre på lärarens hjälp än vad flickor och 
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pojkar i årskurs sex behövde. Dock handlar det enbart om ett fåtal sekunder. Det är en 

marginell skillnad på väntetiden mellan pojkar och flickor i årskurs två. Inga skillnader är 

signifikanta.  

Figur 10 visar spridningen hos enskilda elever och majoriteten fick hjälp inom fem sekunder. 

Vissa elever drar upp snittet, till exempel en flicka i årskurs två och en pojke i årskurs två som 

fick vänta 150 respektive 126 sekunder.  

4 Analys 
I analysen diskuteras de viktigaste resultaten med hjälp av det teoretiska ramverk som ligger 

till grund för uppsatsen. Det innebär att resultaten diskuteras ur ett utvecklingspsykologiskt 

perspektiv utifrån Piagets och Banduras teorier samt ur ett sociokulturellt perspektiv utifrån 

Säljös och Vygotskijs tankar.  

4.1 Att räcka upp handen, ropa rätt ut eller gå fram till läraren 
I resultatet redogörs för i vilken utsträckning de olika elevgrupperna bad om ordet eller 

påkallade lärarens uppmärksamhet under lärarledd undervisning. Där redogörs också för i 

vilken utsträckning de olika elevgrupperna bad om hjälp eller påkallade lärarens 

uppmärksamhet under enskilt arbete. Det var pojkar i årskurs sex som i störst utsträckning, 

vid 136 tillfällen, räckte upp handen i samband med lärarledd undervisning, jämfört med till 

exempel pojkar i årskurs två som räckte upp handen vid 51 tillfällen. Däremot var det pojkar i 

årskurs två som i störst utsträckning, vid 57 tillfällen, använde verbala strategier i samband 

med lärarledd undervisning, jämfört med till exempel flickor i årskurs sex som vid sju 

tillfällen använde verbala strategier. Pojkar i årskurs sex har vid lärarledd undervisning nära 

dubbelt så många kontakter med läraren, varav de flesta kommer av handuppräckning, än 

övriga elevgrupper. Ovanstående skulle, utifrån Piagets kognitiva utvecklingsteori, kunna 

tolkas som att pojkar i årskurs sex har nått en högre mognadsnivå kognitivt än vad de andra 

elevgrupperna har, nämligen att de nått det formellt operationella stadiet. De besitter 

förmågan att tänka kritiskt och kan se att det finns olika handlingsalternativ och utifrån detta 

ackommoderar de i större utsträckning än vad de assimilerar; de tänker på nya kritiska sätt 

och anpassar sig själva efter vad omgivningen kräver. (Piaget 1968, s. 2ff; Evenshaug & 

Hallen 1992, s. 135ff) Kanske vet de med sig att många kontakter med läraren lönar sig, att ett 

aktivt förhållningssätt i klassrummet gör att de blir betraktade som duktiga eller att ju mer de 

hörs i klassrummet desto större är chansen att komma med rätt svar och att felaktiga svar 

faller i glömska. Dock borde flickor i årskurs sex befinna sig i samma stadium, eftersom 

Piagets kognitiva utvecklingsteori inte gör skillnad på kön (Piaget 1968, s. 3ff). Även de 
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borde nått denna kognitiva utvecklingsnivå och dra samma slutsatser som pojkarna, vilket 

betyder att det måste finnas ytterligare förklaringar till varför pojkar vill ha ordet i störst 

utsträckning under lärarledd undervisning.  

Bandura utgår även han ifrån den kognitiva aspekten för att förstå utveckling, lärande och i 

förlängningen beteende, men till skillnad från Piaget gör han skillnad på kön. Bandura menar 

att barn socialiseras till ett könsbundet beteende långt innan de själva vet skillnad på manligt 

och kvinnligt, men att de i takt med den kognitiva utvecklingen lär sig att kategorisera eget 

och andras beteenden som könsbundna. (Bandura 1977, s. 29; Bussey & Bandura 1992, s. 

1237) Pojkar kan i så fall under tidigare skolår tänkas ha upplevt att de tillhör den grupp som i 

störst utsträckning svarar på frågor, att det förväntas av dem att de ska vilja ha ordet och att 

klasskamraterna är vana vid att de hörs i klassrummet. Att pojkar i årskurs sex dessutom 

väljer att i stor utsträckning räcka upp handen för att få ordet kan ha att göra med Banduras 

teori om lärande genom direkt erfarenhet (Bandura 1977, s. 16ff). De kan antas ha lärt sig att 

de får legitimerad rätt till stort utrymme i klassrummet, räknat i kontakter med läraren, genom 

att följa normen och räcka upp handen. Med utgångspunkt i Säljös tankar kan vi också 

resonera kring varför flickor i årskurs sex i så liten utsträckning påkallar lärarens 

uppmärksamhet både under lärarledd undervisning och under enskilt arbete. Flickor 

socialiseras från tidig ålder till att efterleva kvinnliga könsbundna beteenden, såsom att vara 

lydig, ordningsam och tyst. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv skapas genus, det vill säga 

socialt och konstruerat kön, i vardagliga situationer, varför det är rimligt att dra paralleller till 

skolsituationer. (Sparrman 2006, s. 33) 

Eftersom det i skolan finns en kommunikativ tradition, vars mönster är svåra att bryta, kan 

könsmönster tänkas förstärkas från årskurs till årskurs (Säljö 2000, s. 135ff). När flickorna 

gått sex år i skolan och efterlevt dessa förväntningar är det möjligt att det blir en stolthet att 

inte kalla på lärarens hjälp eller uppmärksamhet. Kanske vet de med sig av erfarenhet att de 

blir bedömda även i uppträdande och är hellre duktiga i tystnad. Att flickor i årskurs sex 

skulle vara mer självständiga eller ha en större förmåga att dra logiska slutsatser än pojkar i 

samma årskurs kan som tidigare nämnts inte förklaras utifrån Piagets utvecklingsteori. Piaget 

menar enbart att barn i denna ålder medvetet kan göra olika handlingsval, men att de inte i 

förväg kan avgöra vad som ger bäst resultat (Evenshaug & Hallen 1992, s. 148). Bandura 

(1977, s. 16ff) däremot menar att lärande genom erfarenhet sträcker sig långt ner i åldrarna, 

och det kan därför tänkas att både flickor och pojkar gör handlingsval utifrån tidigare 

erfarenheter. Det skulle i sin tur kunna betyda att olika handlingsval blir olika betydande 
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beroende på om eleven är pojke eller flicka, det vill säga om han eller hon tror sig vinna på att 

räcka upp handen eller tillkalla läraren på annat vis, till exempel med verbala eller fysiska 

strategier och om det överhuvudtaget är positivt att höras i en viss klassrumssituation.  

Varför är då pojkar i årskurs två den elevgrupp som använder verbala strategier i större 

utsträckning än handuppräckning? Förklaringar finns inom både det kognitiva och 

sociokulturella utvecklingsperspektivet. Enligt Piaget (1968, s. 3ff; Evenshaug & Hallen 

1992, s. 138) är barn i sju- till åttaårsålderns tänkande centrerat kring dem själva och de ser 

sig som världens mittpunkt. Det skulle kunna betyda att de har svårt att sätta sig in i andras 

situationer, till exempel att klasskamraterna också är i behov av lärarens hjälp. De kan antas 

ha svårt att förstå att de är tvungna att vänta på hjälp, trots deras akuta behov och ropar 

därmed på läraren, det vill säga att de anpassar omgivningen efter sig själva, de assimilerar 

(Piaget 1968, s. 2ff; Evenshaug & Hallen 1992, s. 135f). Eleverna i årskurs två kan också 

antas tro att läraren inte förstått att de är i behov av hjälp eftersom denne synbart går till andra 

elever i klassrummet, det vill säga att de heller inte kan sätta sig in i lärarens situation eller 

vilken uppgift denne står inför. Problemet med Piagets kognitiva utvecklingsteori blir dock 

även i detta fall att detsamma inte gäller för flickor i årskurs två. De är istället den elevgrupp 

som i störst utsträckning använder handuppräckning för att be om hjälp eller påkalla 

uppmärksamhet i samband med enskilt arbete. Vi stödjer oss därför på tankar ur ett 

sociokulturellt perspektiv där det istället skulle kunna tänkas att pojkar och flickor i årskurs 

två endast uppträder så som de tror att de förväntas uppträda eftersom de har egna 

könsbundna mönster att förhålla sig till (Säljö 2000, s. 104; Sparrman 2006, s. 33). Att lära 

genom observation har också med denna socialisering att göra, men kan som tidigare nämnt 

enligt Bandura inte kopplas samman med någon djupare förståelse hos barnen i sju-

åttaårsåldern för vad manligt och kvinnligt innebär (Bandura 1977, s. 29; Bussey & Bandura 

1992, s. 1237). Det går inte att bortse från att omgivningens förväntningar spelar in på 

socialiseringen och resonemanget går i linje med vad våra resultat visar. Att pojkar tar plats i 

klassrummet kan tänkas vara ett beteende som lätt förstärks eftersom det utifrån 

beteendenormer för det specifika könet inte är speciellt märkvärdigt att ropa på läraren istället 

för att räcka upp handen. Däremot sticker kanske flickor ut ur mängden om de börjar ropa på 

läraren istället för att räcka upp handen.  

4.2 Lång väntan vid handuppräckning 
Att elever får hjälp snabbare om de använder verbala eller fysiska strategier jämfört med 

handuppräckning är i vår studie ett signifikant resultat. Detta resultat stämmer in både på 
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pojkar och flickor i årskurs två respektive sex. Hur kan det komma sig att elever får vänta 

betydligt längre på hjälp om de räcker upp handen istället för att ropa på läraren eller gå fram 

till denne? Det går inte att undgå att läraren påverkar elevers beteende eftersom de beter sig 

som omgivningen önskar, i detta fall efter lärarens premisser (Säljö 2000, s. 69). Om alla 

elever enbart skulle räcka upp handen vid behov av hjälp skulle säkerligen inte 

genomsnittstiden för strategin minska men ett rättvisare system skulle kunna konstrueras. 

Detta skulle medföra att en enskild elev inte riskerar att behöva vänta i nära tio minuter på 

hjälp för att klasskamraterna använder effektivare strategier och därmed får hjälp snabbare. 

Att verkligheten inte är sådan, att alla elever räcker upp handen vid behov av hjälp, kan enligt 

Bandura (1977, s. 16ff) bero på inlärning via direkt erfarenhet. Att elever lär sig att verbala 

och fysiska strategier ger positiva effekter, det vill säga hjälp och uppmärksamhet snabbt, gör 

att eleverna väljer bort ineffektiva metoder, i detta fall handuppräckning. Elever lär sig även 

av varandra genom observation och kan då undvika att till exempel räcka upp handen om de 

inser att klasskamraterna behöver vänta länge på hjälp vid handuppräckning (Bandura 1977, s. 

22f).  

Det är intressant att titta närmre på handuppräckning som strategi och vilka skillnader som 

finns mellan pojkar och flickor i årskurs två respektive sex. Figur fem visar bland annat att 

flickor i årskurs sex behöver vänta längst på hjälp vid handuppräckning, hela 108,3 sekunder. 

Varför är deras genomsnittstid så lång? Piaget (1968, s. 3f) påstår att barn genomgår en 

kognitiv mognadsprocess och att elever i årskurs sex förväntas vara så pass långt komna i den 

kognitiva utvecklingen att de kan arbeta självständigt. Denna tanke stödjer vår uppfattning om 

att lärare förväntar sig att flickorna arbetar på egen hand och innebär att flickorna får en högre 

genomsnittstid än pojkarna. För att försöka förstå skillnaderna mellan könen kan Banduras 

sociala inlärningsteori, till skillnad från Piaget, komma till användning. Bandura menar, trots 

att han representerar ett utvecklingspsykologiskt perspektiv, att människor föds in en värld där 

föräldrarna skickar omedvetna och medvetna impulser angående hur pojkar respektive flickor 

ska bete sig (Bussey & Bandura 1977, s. 1237). Könsbundna beteenden hos pojkar och flickor 

bibehålls därför, trots att de i den kognitiva utvecklingen kommit lika långt, genom att 

eleverna beröms och belönas när de beter sig på ett önskat könsbundet sätt (Evenshaug & 

Hallen 1992, s. 316). Detta är även en grundsten i Säljös redogörelse, då han menar att 

människor lär sig agera i omgivningen på ett sätt som denna uppmuntrar till (Säljö 2000, s. 

104). Pojkarna i både årskurs två och sex hade en lägre genomsnittstid vid handuppräckning 

än flickorna i respektive årskurser. Kan detta bero på att pojkarna valde andra strategier? 
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Figur tre illustrerar att flickor i årskurs två valde handuppräckning som strategi dubbelt så ofta 

som pojkarna i samma årskurs. Eftersom väntetiden redovisas i genomsnitt har det dock ingen 

betydelse för antalet tillfällen pojkar respektive flickor använde en viss strategi. Det kan 

däremot ha en annan betydelse. Om pojkarna oftast använde verbala och fysiska strategier kan 

läraren premierat dem i ett fostrande syfte när de väl räckte upp handen genom att snabbt ge 

dem hjälp. Denna tanke är ett exempel på hur Sparrman (2006, s. 33) menar att skillnader 

mellan könen bildas just i skolan.  

4.3 Flickor gynnas av att använda verbala och fysiska strategier 
Ingen elevgrupp väntar länge på hjälp vid nyttjande av varken verbala eller fysiska strategier. 

Dock är det flickor i årskurs sex som i högst grad gynnas av att använda dessa strategier. I 

genomsnitt väntar flickor i årskurs sex på lärarens hjälp i 1,9 sekunder till skillnad från pojkar 

i årskurs två som väntar längst, 10,8 sekunder. Samma förhållanden gäller vid nyttjandet av 

fysiska strategier. Flickor i årskurs sex fick i genomsnitt lärarens hjälp efter 1,8 sekunder, 

medan pojkar i årskurs två fick hjälp efter 9,1 sekunder. Hur kan det komma sig att flickor i 

årskurs sex behövde vänta så pass mycket kortare tid än övriga elevgrupper vid användandet 

av verbala och fysiska strategier?  

Om vi ser till antalet tillfällen inom varje elevgrupp då någon elev använde sig av verbala 

strategier ger det att flickor i årskurs sex är de som i minst utsträckning använder dessa. 

Detsamma gäller för användandet av fysiska strategier. Enligt Piaget genomgår flickor i denna 

ålder de sista processerna för att uppnå ett fullt utvecklat kognitivt jag. Det skulle kunna vara 

så att flickor i årskurs sex själva ser och känner av det mönster som våra resultat visar, 

nämligen att de får vänta kortare tid om de använder verbala och fysiska strategier. Detta 

eftersom de antas besitta förmågan att systematiskt analysera alla möjligheter i en situation 

och dra logiskt riktiga slutsatser utifrån givna utgångspunkter. (Evenshaug & Hallen 1992, s. 

148) Detsamma skulle dock gälla för pojkar i samma ålder, och kanske skall det i detta fall 

inte uteslutas att det stämmer. Trots att pojkar i årskurs sex behöver vänta längre än flickor i 

samma årskurs handlar det inte om många sekunder. Om pojkar däremot endast skulle räcka 

upp handen skulle de få vänta betydligt längre på hjälp jämfört med flickor som använder 

verbala eller fysiska strategier. (Piaget 1968, s. 3ff) Eleverna kan tänkas handla utifrån 

lärande av direkt erfarenhet, det vill säga att dra logiska slutsatser av vad de tidigare erfarit. 

(Bandura 1977, s. 16ff). 

Att elever i årskurs två väntar längre på hjälp än flickor i årskurs sex kan även det analyseras 

utifrån Piagets utvecklingsstadier. Enligt Piaget skall varken pojkar eller flickor i vare sig den 
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preoperationella eller konkret operationella perioden kunna dra samma logiska slutsatser som 

elever i årskurs sex. Istället är de beroende av direkta upplevelser via sinnena, till exempel ser 

de att läraren hör dem och känner att de blir bekräftade. Detta kan förklara varför de i större 

utsträckning väljer att ropa på eller gå fram till läraren. (Piaget 1968, s. 3ff; Evenshaug & 

Hallen 1992, s. 138) Banduras resonemang (1977, s. 22) om lärande genom observation 

utesluter även tanken om att handla utifrån logiskt dragna slutsatser. Ponera att flickor och 

pojkar i årskurs två via sina sinnen observerar klasskamrater som räcker upp handen men 

också de som ropar på hjälp eller går fram till läraren och sedan härmar någon av dem. Det 

kan förklara den relativt jämna fördelning, med undantag för flickor i årskurs två som räcker 

upp handen, som råder mellan användandet av de olika strategierna i årskurs två.  

Antalet tillfällen en viss strategi användes blir särskilt intressant vad gäller flickor årskurs sex 

och användandet av verbala och fysiska strategier. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan ett 

analyserande resonemang föras kring hur väntetiden påverkas beroende på hur ofta en viss 

elevgrupp ropar på hjälp eller går fram till läraren, varpå lärarens roll är intressant att 

analysera. Det förefaller rimligt att anta att ju oftare en elev ropar på hjälp desto mer 

avvaktande blir läraren gentemot eleven eftersom, framför allt elever i årskurs sex, förväntas 

vara mer ansvarstagande och problemlösande. Om det däremot är sällsynt att eleven ber om 

hjälp kan det antas att läraren förutsätter att eleven är i verkligt behov och hjälper denne. Att 

det är verbala och fysiska strategier som ger flickorna fördelar gentemot pojkarna kan handla 

om i vilken grad de överlag hörs och syns i klassrummet. Lärare kanske strävar efter att 

pojkar och flickor ska höras och synas i samma utsträckning och det blir därför positivt när en 

flicka ropar rakt ut eller går fram till läraren. Likaså kan det tänkas att flickor i årskurs sex 

under sin skoltid socialiserats in i ett allt femininare förhållningssätt som gör att de inte lika 

lätt tar plats i klassrummet. Kanske är deras enda chans att kunna mäta sig med pojkarna 

genom att ta för sig med verbala och fysiska strategier.   

4.4 Enskilda elever drar upp snittet 
Det är viktigt att beakta att vissa elever drar upp genomsnittstiden, det vill säga fick vänta 

betydligt längre än andra elever. Eftersom detta påverkar resultatet och i sig själv är ett 

resultat är det viktigt att analysera det. Det är möjligt att det är samma elev som drar upp 

snittet för både handuppräckning och verbala samt fysiska strategier men studien är inte 

uppbyggd på ett sätt som tillåter oss att avgöra det. Eftersom det finns både flickor i årskurs 

två respektive sex samt pojkar i båda årskurserna som till exempel behövde vänta länge på 

hjälp när de räckte upp handen är det svårt att applicera Piagets och Banduras tankar på 
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spridningen. Det naturliga blir istället att belysa det ur ett sociokulturellt perspektiv. Detta 

eftersom det handlar om individer, inte om en viss åldersgrupp eller kön. Att individer drar 

upp snittet är naturligt eftersom alla människor är unika, har olika behov och agerar på olika 

sätt i olika situationer. Hur människor tänker och agerar kan bland annat bero på uppväxtmiljö 

och hemförhållanden. (Säljö 2000, s. 68f) 

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
På grund av studiens ringa omfattning, både sett till urval och tidsram, kan inga 

generaliseringar göras utifrån resultatet. I bästa fall kan studien ses som en pilotstudie 

eftersom en stor del av den tidigare forskningen utgår från lärarperspektiv, till skillnad från 

vår studie som fokuserar på elevperspektivet. Dessutom innebär undersökningen en 

djupdykning i frågan om strategiernas effektivitet då väntetiden noterats, något som saknas i 

tidigare forskning.  

Urvalet var tillräckligt stort för att resultaten skulle kunna signifikansprovas och ett fåtal 

skillnader visade sig vara signifikanta. Det är dock återigen viktigt att poängtera att samma 

individ kan befinna sig i flera grupper, till exempel flickor i årskurs två som räcker upp 

handen och flickor i årskurs två som använder verbala strategier. Det ska även nämnas att 

fördelningen mellan könen inom årskurserna inte motsvarar den jämna fördelning som råder 

mellan totala antalet elever. Framförallt gäller detta årskurs sex och kan påverka resultatet. 

Det hade även varit intressant att kunna knyta en elev till en viss registrering, vilket var 

förhoppningen från börjar men efter pilotstudien insåg vi att det inte var genomförbart.  

5.1.1 Bortfallsanalys 
Bortfallsanalys angående externt bortfall är inte nödvändig då inga målsmän protesterade mot 

att deras barn ingick i undersökningen (Hassmén & Hassmén 2008, s. 100). Varje klass 

observerades en skoldag och de elever som närvarade denna dag ingick i studien. Dock bör 

det poängteras att ett internt bortfall finns då viss data inte går att bearbeta (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 100). I denna studie består det interna bortfallet av de registreringar som 

saknade sluttid, vilka markerades med X. Registreringarna ingår i antalet tillfällen elever bad 

om hjälp och påkallade lärarens uppmärksamhet men behandlas som bortfall angående 

genomsnittstiden för hur länge elever behövde vänta på hjälp beroende på strategival. Detta 

ger att registreringarna inte har påverkat medelvärdet för väntetiden. 
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5.2 Hur blir jag framgångsrik? 
Vi har under lärarlett arbete identifierat två typer av strategier som används för att få ordet 

och påkalla lärarens uppmärksamhet, nämligen handuppräckning och verbala strategier. 

Under enskilt arbete identifierades ytterligare en, fysiska strategier. Strategierna stämmer 

överens med tidigare forskning, vilken till stor del bygger på observationer av enskilt arbete. 

(Wester 2008, s. 110; Colnerud 2004, s. 55) Vår studie visar också, i likhet med McCrorys 

studie (2011, s. 873f) och Westers studie (2008, s. 111), att strategier bringar olika framgång 

vid hjälpsökande i klassrummet. Verbala och fysiska strategier är effektivast för att snabbt få 

hjälp av läraren och påkalla dennes uppmärksamhet. Skillnaden i genomsnittstid för de olika 

strategierna är signifikant i vår studie, då till exempel elever i årskurs sex behövde vänta på 

hjälp 91,7 sekunder vid handuppräckning, jämfört med 4,3 sekunder vid verbala strategier.   

Precis som Wester (2008, s. 119) noterade vi skillnad i hjälpsökande och att hur länge 

eleverna fick vänta skiljer sig mellan pojkar och flickor. Under enskilt arbete fick flickor hjälp 

snabbare vid användandet av verbala och fysiska strategier, till skillnad från 

handuppräckning, där pojkarna fick hjälp fortare. Vår studie tyder på att pojkar använder 

verbala och fysiska strategier i större utsträckning än flickor. Detta kan innebär att när pojkar 

räcker upp handen vill lärare uppmuntra detta beteende genom att ge ett snabbt gensvar på 

hjälpsökandet. Omvänt skulle det kunna innebära att när flickor får hjälp snabbare vid 

användandet av verbala och fysiska strategier beror detta på att läraren vill uppmuntra flickor 

till att höras och ta större plats i klassrummet. I de flesta klassrum är det sistnämnda ett 

beteende som tillskrivs pojkarna, vilka har flest kontakter med läraren (Gisselberg 1991, s. 

181; Einarsson 2003, s. 160f; Croll 1985, s. 223). En pojke i Westers studie (2008, s. 117) 

svarar på frågan om hur man ska bära sig åt för att få hjälp med att man ska ”vara tjej”, då han 

påstår att läraren hjälper flickorna först trots att han viftar med båda händerna. Vi kan inte 

påstå att vårt resultat stämmer överens med detta eftersom pojkarna i vår studie fick hjälp 

snabbare än flickorna vid handuppräckning. Vi tror dock att om en elev som i exemplet ovan 

viftar med båda händerna kommer läraren låta denne vänta tills att handuppräckningen sker på 

ett stillsamt sätt. (Wester 2008, s. 117)  

Wester (2008, s. 119) menar att flickor ber om hjälp oftare, en slutsats som inte kan dras 

utifrån våra resultat. Däremot tyder vårt resultat på skillnader inom årskurserna, där flickor i 

årskurs två är de som under enskilt arbete ber om hjälp i störst utsträckning. En förklaring 

skulle kunna vara att flickor i årskurs två känner osäkerhet och prestationsångest gällande 

skolarbete och kräver därför mycket hjälp och bekräftelse från läraren. Det ska dock nämnas 
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att handuppräckning var den vanligaste strategin hos flickor i årskurs två, vilket kan ha att 

göra med att de visar omsorg och tar ansvar för andras behov av hjälp från läraren. (Wester 

2008, s. 108) I kontrast är ett intressant resultat att flickor i årskurs sex är de som i minst 

utsträckning ber om hjälp vid enskilt arbete. Vad är det som gör att hjälpsökandet skiljer sig 

så markant mellan flickor i årskurs två och sex? Kanske handlar det fortfarande om osäkerhet 

och prestationsångest, men som tar sig uttryck på ett annat sätt. Att inte behöva hjälp kanske 

ses som att vara duktig och det blir en stolthet att be om hjälp i så liten utsträckning som 

möjligt, vilket liknas vid naturvetenskapsstudenterna som Beach (1999, s. 357) studerade. 

5.3 Vilket beteende lönar sig? 
Regeln om att räcka upp handen är en av de viktigaste reglerna i klassrummet (Broady 1981, 

s. 113). Till denna regel tillhör andra beteenden som passar väl in i ramen för den dolda 

läroplanen, nämligen att vara tyst, invänta sin tur och att lyssna på läraren och sina 

klasskamrater, samt att kunna bortse från egna önskningar och behov och förstå lärarens 

förmåga att hjälpa. (Broady 1981, s. 180; Jackson 1968, s. 33; Colnerud 1995, s. 134; Wester 

2008, s. 109) Detta är beteenden som förväntas efterlevas av både pojkar och flickor, men 

många av de egenskaper som uppskattas utifrån den dolda läroplanen (såsom noggrannhet, 

passivitet och skötsamhet) är i samhället närmare ihopkopplat med feminina än maskulina 

ideal (Jackson 1968, s. 25). När normerna för vad som gäller i ett klassrum lärs ut i början av 

skoltiden är det därför kanske inte konstigt att flickor lättare än pojkar efterlever vad som 

förväntas av dem. Vår studies resultat speglar detta i frågan om handuppräckning vid enskilt 

arbete. Det är flickor i årskurs två som räcker upp handen i överlägset störst utsträckning. 

Enligt Jackson (1968, s. 25ff) lär sig elever tidigt att ett bra beteende lönar sig och att de blir 

bedömda både utifrån prestation och beteende. Kanske har flickor, till följd av könsbunden 

socialisering i tidig ålder, lättare att både koda den dolda läroplanen och att leva upp till den. 

Det skall inte glömmas att fostringsprocessen, som den dolda läroplanen är en stor del av, sker 

i samverkan mellan skola och föräldrar (Skolverket 2011, s. 9; Colnerud 1995, s. 134; Wester 

2008, s. 58ff; Broady 1981, s. 86ff). Om lärarens bild av hur elever överlag skall bete sig 

krockar med hur en pojke eller flicka socialiserats till ett viss beteende i hemmamiljön kan 

detta tänkas få konsekvenser där barnet hamnar i frustrerande situationer med känslan av att 

handla som det förväntas men att inte vara till lags. Detta kan tänkas gälla för de elever som 

har avvikande resultat inom en elevgrupp, till exempel är en flicka i årskurs två som behövde 

vänta 559 sekunder på hjälp vid handuppräckning jämfört med genomsnittstiden för flickor i 

årskurs två som är 81,9 sekunder.  
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I årskurs sex är det till skillnad från i årskurs två flickor som i minst utsträckning räcker upp 

handen för att be om hjälp eller påkalla lärarens uppmärksamhet. Istället är det vanligt 

förekommande att både pojkar och flickor går fram till läraren vid katedern. Detta visar på att 

olika normer gäller i olika klassrum, att elever känner av lärares arbetssätt och regler. (Broady 

1981, s. 273ff). Dessutom ställs det andra krav på elever i årskurs sex än dem i årskurs två. De 

förväntas arbeta mer självständigt och läraren cirkulerar inte på samma sätt i klassrummet för 

att hjälpa eleverna. När elever i årskurs två gick fram till läraren hände det att de blev 

tillsagda att gå till sin plats och räcka upp handen, medan det i årskurs sex var ett godkänt och 

väl fungerande system i hjälpsökandet vid enskilt arbete. Behovet av hjälp tycks även akutare 

i de yngre åldrarna och det kan bero på att många inte lärt sig regeln om handuppräckning 

utan gör det som faller dem in i sekunden de känner att de behöver hjälp. Att läraren dessutom 

cirkulerar i klassrummet vid enskilt arbete i årskurs två kan ha betydelse för hur elever ber om 

hjälp. En situation kan för en elev se sådan ut att läraren står med ryggen åt eleven men så 

pass nära att denne kan påkalla uppmärksamhet i vanlig samtalston. Det är då möjligt att 

förstå att det verkar rimligare att använda verbala strategier istället för att räcka upp handen.   

Det finns även en skillnad i att elever i årskurs sex använder verbala strategier i mindre 

utsträckning än elever i årskurs två, vilket även det kan tänkas höra ihop med att de under 

längre tid skolats till att lyda reglerna i den dolda läroplanen. Det kan också förklara varför 

både pojkar och flickor i årskurs två behövde vänta längre tid på hjälp än elever i årskurs sex 

när de använde verbala strategier. Enligt Colnerud (2004, s. 54) är ”att lära sig vänta” ett 

centralt begrepp inom den dolda läroplanen. Det är mycket möjligt att tänka sig att lärare 

medvetet låter dem som använder verbala strategier vänta. Dock är det rimligt att vissa elever, 

till exempel de antaget stökiga, får hjälp snabbare eftersom de annars skapar oro i 

klassrummet. Det ska noteras att väntetiden för elever i årskurs två vid användandet av 

verbala strategier är betydligt kortare, till och med signifikant, än vid handuppräckning. Det 

innebär att det är effektivare att använda verbala strategier framför handuppräckning för att få 

hjälp eller påkalla lärarens uppmärksamhet snabbt.  

5.4 Finns det ett rättvist klassrum? 
Colnerud (2004, s. 54) menar att fördelning av lärares tid är skolans viktigaste 

fördelningsfråga och att få hjälp innebär att elever får hjälp med skolarbetet samt känner sig 

sedda och uppmärksammade. Denna studies resultat pekar på att elever i årskurs två hade ett 

större behov av att få hjälp och påkalla lärarens uppmärksamhet än elever i årskurs sex. Under 

enskilt arbete registrerades totalt 496 tillfällen där elever sökte hjälp genom att använda 
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handuppräckning, verbala eller fysiska strategier. Av dessa registreringar stod elever i årskurs 

två för 339 tillfällen, vilket motsvarar 68 procent. Vår uppfattning ligger i att elever i årskurs 

två inte behövde hjälp vid alla tillfällen utan i större utsträckning sökte bekräftelse och 

uppmärksamhet.  

När det gäller vilka elever som får ordet och hjälp snabbast är det oundvikligt att inte 

spekulera kring lärarens roll. När läraren väljer vem som ska få hjälp härnäst bryter denne ofta 

mot rättviseprincipen, vilken innebär att elever ska få hjälp i den ordning de anmäler sitt 

behov. Istället verkar läraren slumpmässigt välja vilken elev som står på tur eller hjälpa de 

elever som kan bli stökiga. (Colnerud 2004, s. 49ff) Att läraren väljer ut en elev slumpmässigt 

kan appliceras på studies resultat då extremvärden registrerades, till exempel att en flicka i 

årskurs två behövde vänta på hjälp 559 sekunder, det vill säga nästan tio minuter, när hon 

räckte upp handen. Hade läraren följt ett rättvist system hade flickan inte fått vänta längre än 

klasskamraterna. Även att lärare väljer de elever som kan bli stökiga kan kopplas ihop med 

resultatet. Kanske fick pojkarna, både i årskurs två och sex, hjälp snabbare än flickorna i 

respektive årskurser när de använde handuppräckning eftersom de förväntades bli stökiga vid 

utebliven hjälp.  

Vad påverkar vem läraren väljer att hjälpa eller ge ordet till? En stor påverkan har lärarens val 

av rättviseprincip, det vill säga om denne handlar och agerar utifrån likhets-, behovs- eller 

meriteringsprincipen. (Colnerud 1995, s. 82f) Vårt resultat pekar på att likhetsprincipen inte 

användes i någon större utsträckning eftersom lärarna hade fullt upp med att hinna hjälpa de 

elever som bad om hjälp och ville ha ordet. Utöver detta fanns det inte tid att gå runt bland 

övriga elever och komma med råd och hjälp eftersom eleverna inte aktivt bad om det. En 

annan tolkning av likhetsprincipen innebär att läraren ska fördela tiden lika mellan de elever 

som ber om hjälp. Dock ger inte heller denna tolkning att vårt resultat kan ta stöd i 

likhetsprincipen, eftersom elever fick hjälp olika snabbt beroende på val av strategi. 

Behovsprincipen är troligen den mest naturliga principen att utgå ifrån som pedagog, vilken 

innebär att resurser och hjälp ska fördelas efter behov (Colnerud 1995, s. 82). Hur mycket 

hjälp och hur länge elever fick tillgång till lärarens tid kan vi inte uttala oss om eftersom den 

tiden inte mätts, utan studiens fokus är hur lång tid det tar innan eleverna får hjälp från att de 

ber om den. Dock är det möjligt att dra paralleller mellan den genomsnittliga väntetiden och 

behovet av hjälp genom att anta att elever som får vänta kort tid på lärares hjälp sitter 

sysslolösa en kortare stund och hinner därmed be om hjälp vid fler tillfällen under lektionen. 

Vilken typ av elev som har störst behov av hjälp är som utomstående omöjligt att avgöra. 
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Kanske är det den elev som snabbast får hjälp eller den elev som får vänta betydligt längre. 

Den sista rättviseprincipen, meriteringsprincipen, innebär att elever får hjälp utifrån 

prestation, det vill säga den hjälp de förtjänar. En spekulation kan således vara att flickor i 

årskurs sex förtjänar hjälpen i större utsträckning än pojkar i årskurs sex förutsatt att eleverna 

använder verbala strategier. Efter 1,8 sekunder fick flickorna hjälp medan pojkarna fick vänta 

7,14 sekunder vid samma strategival. Lärare känner, oavsett vilken rättviseprincip de handlar 

efter, att det blir orättvist för någon (Colnerud 2004, s. 60f; Wester 2008, s. 118f).  

För att summera diskussionen kring rättvisa och fördelning av tid och hjälp i skolan följer här 

några tankar. Det är troligen omöjligt att arbeta utifrån likhetsprincipen med tolkningen att 

alla ska ha lika mycket hjälp. Det ger att en blandning av behovs- och likhetsprincipen är att 

föredra, det vill säga att alla elever som är i behov av hjälp ska få lika mycket hjälp och tid 

med lärare. Är denna utopi möjlig och kan vissa elever slippa vänta längre än sina 

klasskamrater? För att göra tanken till verklighet krävs att elevers val av strategi blir 

oväsentlig, det vill säga att det ska vara omöjligt att påverka hur snabbt man får hjälp. Det 

krävs även att ett rättvist kösystem upprättas så att lärare slipper välja ut elever slumpmässigt 

eller hjälpa stökiga elever. Vi har under lärarutbildningen stött på rättvisa kösystem som 

bygger på en rättvis turordning. En variant är att elever, vid behov av hjälp, skriver sitt namn 

på tavlan och att läraren sedan betar av listan uppifrån och ned (Colnerud 2004, s. 57). En 

annan variant är att elever har en klädnypa med sitt namn på och vid behov av hjälp fäster de 

denna på ett snöre. Läraren flyttar sedan över ett fåtal klädnypor till sin krage och hjälper 

sedan eleverna i turordning. Ytterligare ett system som dock bara innefattar behovsprincipen 

är att alla elever har två muggar, en röd och en grön, ovanpå varandra på bordet. Den mugg 

som står överst symboliserar behovet av hjälp, det vill säga att röd mugg betyder att eleven 

behöver hjälp.  

5.5 Sammanfattning och vidare forskning 
Utifrån denna studie kan inga generaliseringar göras då urvalet är för snävt. Dock kan vi 

uttala oss om att i de studerade elevgrupperna är verbala och fysiska strategier betydligt 

effektivare än handuppräckning när det gäller att be om hjälp och påkalla lärares 

uppmärksamhet. Skillnaden i väntetid är signifikant. Studien tyder på att det finns skillnader 

gällande hjälpsökandet mellan både årskurser och kön. Vi tror att olika strategier blir olika 

betydande för framgång i hjälpsökandet beroende på om eleven är pojke eller flicka, eftersom 

elever beroende på kön har olika förväntningar på sig. Det kan till stor förklara varför både 

val av strategier och väntetider skiljer sig dem emellan. Även elever i årskurs två respektive 
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sex har olika förväntningar på sig. Troligen påverkar detta val av strategi och väntetid 

eftersom de befinner sig i olika kognitiva utvecklingsstadier. Vi tror dock att var elever 

befinner sig i den kognitiva utvecklingen är individuellt och inga generaliserande slutsatser 

kan dras för dessa grupper i sin helhet. Med detta i åtanke vore det intressant att studera 

individer i en liknande studie. Vidare forskning skulle således kunna förklara skillnader 

utifrån elevers bakgrund, till exempel socioekonomisk status, etnicitet eller religiös 

tillhörighet.  
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Bilaga 1 – Information till målsmän 
 

Hej! 

Vi studerar till lärare vid Gymnastik- och Idrottshögskolan och detta är vår sista termin. Vi 

skriver just nu vårt examensarbete, vilket kommer att behandla klassrumsinteraktion samt hur 

och när elever ber om hjälp i klassrummet. Detta kommer vi att observera på Rösjöskolan 

vilket kommer innebära att vi kommer vara i Ert barns klass några timmar vecka 36. 

Dokumentationen av observationerna kommer endast att bestå av anteckningar på papper, och 

vi kommer varken att filma eller fotografera skolan eller enskilda elever. Vi arbetar efter 

forskningsetiska regler.   

Alla barn kommer att vara helt anonyma och i examensarbetet kommer varken skolans eller 

kommunens namn att framgå. Uppsatsen kommer att publiceras i DiVA, en offentlig databas 

för vetenskapliga publikationer från Gymnastik- och Idrottshögskolan. I databasen kan Ni 

sedan läsa uppsatsen vid intresse. När uppsatsen är färdigställd kommer allt 

observationsmaterial att kasseras och arbetet kommer inte på något sätt kunna kopplas 

samman med Ert barn.  

Om Ni har några frågor angående studien eller inte anser det lämpligt att Ert barn observeras 

ber vi er kontakta oss omgående. Våra kontaktuppgifter finner ni nedan. 

 

Varma hälsningar 

Elin Gädda, 0703978379 elin.gadda@hotmail.com 

Caroline Westman, 0739375591 westcarro@hotmail.com 

  

mailto:elin.gadda@hotmail.com
mailto:westcarro@hotmail.com


 
 

Bilaga 2 – Observationsschema 
 

 

  

 
Lärarledd undervisning 

Kategori 1: 

a) II 

b) IIII 

c)  

d) IIIII IIII 

Kategori 2: 

a) III 

b) IIIII III 

c)  

d) IIII 

e) III 

Kategori 2: 

a) III 

b) I 

c) I 

d) IIII 

Kategori 1: 

a) 3.04–5.45 
3.12–4.39 

b) 2.09–2.50 
c) 1.02–8.57 
d)  

Enskilt arbete 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Kategori 1: 

a) II 

b) III 

c) I 

d) III 

 

Kategori 1: 

a) 2.05–4.03 

6.17–6.57 

b) 1.09–3.08 

4.56–5.59 

c)  

d) 6.09–9.03 

 

Kategori 2: 

a) 3.54–4.45 
4.12–4.39 

b) 2.09–2.10 
c) 1.02–1.03 
d) 2.04–2.06 

Kategori 2: 

a) 2.54–2.56 
4.12–4.13 

b) 6.07–6.10 
c) 9.02–1.03 
d) 2.04–2.06 

Kategori 3: 

a) 4.44–4.45 
4.12–4.20 

b) 5.09–5.10 
c) 9.02–9.03 
d) 2.04–2.06 

Kategori 3: 

a) 8.54–8.55 
4.02–4.09 

b) 7.09–7.10 
c) 1.02–1.03 
d) 9.04–9.06 



 
 

Bilaga 3 – Signifikansvärden 
En förklaring till hur tabellerna ska läsas följer nedan. 

E= Elever 

F= Flickor 

P= Pojkar 

2= Årskurs två 

6= Årskurs sex 

Hand= Handuppräckning som strategi 

Verbala= Verbala strategier 

Fysiska= Fysiska strategier 

Signifikansvärden genomsnittstid – enskilt arbete 
 

Hand E2 E6 F P F2 F6 P2 P6 

E2 — 0.675       
E6 0.675 —       
F   — 0.279     
P   0.279 —     
F2     — 0.465 0.255 0.785 
F6     0.465 — 0.870 0.552 
P2     0.255 0.870 — 0.643 
P6     0.785 0.552   0.643     — 

 

 

Verbala E2 E6 F P F2 F6 P2 P6 

E2 — 0.206       
E6 0.206 —       
F   — 0.515     
P   0.515 —     
F2     — 0.199 0.531 0.664 
F6     0.199 — 0.369 0.297 
P2     0.531 0.369 — 0.315 
P6     0.664 0.297     0.315  — 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fysiska E2 E6 F P F2 F6 P2 P6 

E2 — 0.378       
E6 0.378 —       
F   — 0.615     
P   0.615 —     
F2     — 0.311 0.904 0.802 
F6     0.311 — 0.348 0.178 
P2     0.904 0.348 — 0.672 
P6     0.802 0.178     0.672  — 

 

Flickor  2Hand 2Verbala 2Fysiska 6Hand 6Verbala 6Fysiska 

2Hand — 0.000* 0.000* 0.465   
2Verbala 0.000* — 0.954  0.199  
2Fysiska 0.000* 0.954 —    
6Hand      0.465   — 0.009* 0.004* 
6Verbala  0.199  0.009* — 0.923 
6Fysiska    0.004* 0.923 — 

 

*signifikans, p<0.05, ***signifikans, p<0.001. 

Pojkar  2Hand 2Verbala 2Fysiska 6Hand 6Verbala 6Fysiska 

2Hand — 0.000* 0.001* 0.643   
2Verbala 0.000* — 0.729  0.315  
2Fysiska 0.001* 0.729 —    
6Hand 0.643   — 0.001* 0.003* 
6Verbala  0.315  0.001* —  
6Fysiska    0.003*  — 

 

Elev 2Hand 2Verbala 2Fysiska 6Hand 6Verbala 6Fysiska 

2Hand — 0.018* 0.013*    
2Verbala 0.018* —     
2Fysiska 0.013*  —    
6Hand    — 0.000*** 0.044* 
6Verbala    0.000*** —  
6Fysiska    0.044*  — 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Signifikansvärden val av strategier – antal (enskilt arbete) 
Elev Hand Verbala Fysiska 

Hand — 0.962 0.777 
Verbala 0.962 — 0.721 
Fysiska 0.777 0.721 — 
 

Signifikansvärden val av strategier – antal (lärarledd undervisning) 
Hand E2 E6 F P F2 F6 P2 P6 

E2 — 0.759       
E6 0.759 —       
F   — 0.761     
P   0.761 —     
F2     — 0.814 0.795 0.736 
F6     0.814 — 0.870 0.436 
P2     0.795 0.870 — 0.612 
P6     0.736 0.436     0.612 — 

 

Verbala E2 E6 F P F2 F6 P2 P6 

E2 — 0.732       
E6 0.732 —       
F   — 0.630     
P   0.630 —     
F2     — 0.415 0.692 0.861 
F6     0.415 — 0.369 0.483 
P2     0.692 0.369 —    0.838 
P6     0.861 0.483     0.838 — 

 

*signifikans, p<0.05 

Flickor F2Hand F2Verbala F6Hand F6Verbala 

F2Hand — 0.635   
F2Verbala 0.635 —   
F6Hand   — 0.454 
F6Verbala   0.454 — 

 

 EHand EVerbala P2Hand P2Verbala P6Hand P6Verbala 

EHand — 0.083     
EVerbala 0.083 —     
P2Hand   — 0.941 0.612  
P2Verbala   0.941 —   
P6Hand   0.612  — 0.575 
P6Verbala     0.575 — 

 

 

*signifikans, p<0.05 



 
 

Bilaga 4 – Medelvärden 
 

Tiden för hur länge elever fick vänta på hjälp redovisas i genomsnitt. Tiderna presenteras i sekunder.  

Elevgrupp Strategival Genomsnittstid 
Elev år 2 Hand 71,9s 
Elev år 2 Verbala 9,5s 
Elev år 2 Fysiska 8,7s 
Elev år 6 Hand 91,7s 
Elev år 6 Verbala 4,3s 
Elev år 6 Fysiska 4,5s 
Flicka år 2 Hand 81,9s 
Flicka år 2 
Flicka år 2 
Flicka år 6 
Flicka år 6 
Flicka år 6 
Pojke år 2 
Pojke år 2 
Pojke år 2 
Pojke år 6 
Pojke år 6 
Pojke år 6 

Verbala 
Fysiska 
Hand 
Verbala 
Fysiska 
Hand 
Verbala 
Fysiska 
Hand 
Verbala 
Fysiska 

8,1s 
8,4s 
108,3s 
1,9s 
1,8s 
61,8s 
10,8s 
9,1s 
75,1s 
6,6s 
7,1s 

 

  



 
 

Bilaga 5 – Litteratursök 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka strategier som är effektivast för att få hjälp och 

påkalla lärares uppmärksamhet i klassrummet samt om dessa skiljer sig mellan pojkar och 

flickor respektive årskurs två och sex.  Frågeställningarna lyder: 

- Hur påkallar eleverna lärares uppmärksamhet och söker hjälp i klassrummet? 

- Hur länge behöver eleverna vänta på hjälp? 

Vilka sökord har du använt? 

 

Var har du sökt? 

 

Sökningar som gav resultat 

Svenska sökord:                                              

Hjälp, be om hjälp, söka hjälp, klassrum*, svara på frågor, pojkar, flickor, handuppräckning, 

dold läroplan, Piagets kognitiva utvecklingsteori, Banduras sociala inlärningsteori, 

Sociokulturellt perspektiv. 

Engelska sökord: 

Help, classroom*, wait, ask for help, helpseeking, wait*, boys, girls, answer questions, 

attentionseeking, school.  

 

 

Bibliotekskataloger: 

Gymnastik- och Idrottshögskolan, Stockholms stadsbibliotek, Stockholms Universitet, 

Södertörns högskola. 

Artikeldatabaser:  

Ebsco, ERIC.  

Sökmotorer internet:  

Google Scholar. 

 

Ebsco: Classroom*, help, wait  

Ebsco: Ask for help, classroom*, boys, girls 

Ebsco: Helpseeking, wait*, classroom* 

Google Scholar: Be om hjälp, klassrum 

Google Scholar: Svara på frågor, klassrum  

Stor del av forskningen har hittats genom artiklars och böckers referenslistor. Därmed har vi 

sökt på fullständiga titlar i databaser, bibliotekskataloger och sökmotorer. 

 

 



 
 

Kommentarer 

 

 

 

 

 

 

Det finns en hel del tidigare forskning angående strategier för att söka hjälp och påkalla 

uppmärksamhet. Dock belyser den största delen av forskningen frågan ur ett lärarperspektiv. Vi 

hittade inga studier som jämför hur elever i olika årskurser ber om hjälp och påkallar 

uppmärksamhet. Dock olika forskare undersökt fenomenet hos olika specifika åldrar. Den 

största delen av forskningen som använts i denna studie har hittats via artiklars och böckers 

referenslistor. 

 

 


