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Elevperspektivet på klassdebatter/rollspel som pedagogisk metod i skolan är ett område som är relativt 

outforskat. Syftet med den här studien är att utveckla kunskaper om elevers upplevelser av 

klassdebatter/rollspel. Studien genomförs ur ett sociokulturellt perspektiv, där samspel och 

kommunikation ses som en förutsättning för lärande. Empirin samlades in genom videodokumentation 

av elever då de genomförde debatter/rollspel. Därefter intervjuades enskilda elever i form av stimulated 

reflection, viket är en metod som ger intervjupersonen möjlighet att reflektera över det som sker i den 

videoinspelade debatten/rollspelet. Resultatet av studien, vilket tolkas genom en innehållsanalys, visar 

tydligt att eleverna är positiva till debatt/rollspel som pedagogiskt verktyg. Här ser de fördelar med att 

samlära och interagera för att utveckla lärandet och nå djupare kunskap. Att inta ett annat perspektiv i 

form av en roll upplevs som ett positivt redskap i bearbetningen av frågor och problem. Samtidigt visar 

resultatet att eleverna upplever olika begränsningar vilket hämmar både deras lärarande och möjligheten 

att visa sina kunskaper. Begränsningar som nämns är; en ojämn fördelning av talutrymmet, för stora 

grupper och gruppsammansättningen samt olika förutsättningar beroende på rollens karaktär. Slutsatsen 

blir att pedagogiska debatter/rollspel är ett bra verktyg för lärande men att det behöver utvecklas för att 

undanröja de begränsningar som finns, för att därigenom skapar ännu bättre förutsättningar för lärande 

och bedömning. 
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Summary: 

Student perspective on the class debates/role-playing as a teaching method in schools is an area that is 

relatively unexplored. The purpose of this study is to develop the knowledge of students' experiences of 

the class debates/role-playing. The study was conducted from a socio-cultural perspective, where 

interaction and communication are seen as a prerequisite for learning. The empirical data were collected 

through video documentation of students when they conducted debates/role-playing. Afterwards the 

students were interviewed individually in the form of stimulated reflection, which is a method that gives 

the interviewee the opportunity to reflect on what is happening in the videotaped debate/role-playing. 

The results of the study, which are interpreted through content analysis, clearly shows that students are 

positive for debate/role-playing as educational tools. Here they see the advantages to combine 

cooperative learning and interaction to develop their learning and achieve deeper knowledge. Taking a 

different perspective in the form of a role is perceived as a positive tool in the processing of issues and 

problems. At the same time, the results show that students experience different constraints which hamper 

both their learning and the opportunity to show their skills. Limitations that are mentioned; an uneven 

distribution of linguistic space for large groups and group composition and different conditions 

depending on the nature of the role. The conclusion is that educational debates/role-playing games are 

a great learning tool, but it needs to be developed to overcome the limitations that exist, thereby creating 

better conditions for learning and assessment. 
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1. Inledning  

Första gången jag kom i kontakt med debatt i kombination med undervisning var då jag läste 

samhällskunskap på lärarhögskolan i Jönköping. Jag fick då delta i en FN-debatt där vi hade 

olika intresseområden utifrån indelning i olika länder. Då jag som färdig So-lärare tänker 

tillbaka på min utbildning så är det denna debatt och de kunskaper jag utvecklade i samband 

med detta undervisningssätt som jag minns allra bäst. Jag förstår idag vinsten av att använda 

debatter och rollspel i undervisningen, och har själv prövat att genomföra några stycken. 

 

Fördelar med klassdebatter och rollspel, som jag upplever det, är framförallt att elever 

interagerar och utmanar varandras tänkande. Genom att utmanas och lyssna till andras argument 

ser eleverna andra perspektiv än sina egna och utmanas att komma med motargument, vilket 

leder till att avancerad kunskap utvecklas. Liknande tankar tas upp av Lundahl (2011) som 

betonar vikten av att låta eleverna få möjlighet att diskutera olika ämnen genom 

diskussionsövningar, samtal och rollspel, vilket skapar möjlighet för eleverna att interagera, 

kommunicera och visa kritiskt tänkande. Här kan, enligt Lundahl, debatt vara ett möjligt 

redskap i undervisningen.  

 

Vidare lyfter skolans läroplan och kursplaner elevers medverkan i debatterande och 

argumenterande sammanhang (Skolverket, 2011a).  

 

Under övergripande mål och riktlinjer i avsnittet kunskaper står att:  

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan 

använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter 

grundade på kunskaper och etiska överväganden (ibid, s. 13). 

 

I skolans kursplaner står det… 

 

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna 

sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att uttrycka 

och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och 

argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv (ibid, s. 200). 
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Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna 

sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att resonera 

och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån 

etiska begrepp och modeller (ibid, s. 187). 

 

Trots interaktionens påstådda positiva effekter väcks frågor hos mig om klassdebatter och 

rollspel som undervisningsmetod. Hur upplever elever att de lär sig vid klassdebatter och 

rollspel? Vilka möjligheter och begränsningar ställs eleverna inför under klassdebatter/rollspel? 

Hur kan debatterna och rollspelen utvecklas? Efter inledande litteraturgranskningar upptäckte 

jag att det inte fanns särskilt mycket forskning om debatt/rollspel som pedagogisk metod samt 

att den begränsade litteraturen främst behandlade undervisningsmetoden utifrån ett 

lärarperspektiv, medan eleverna hamnade i bakgrunden. Målet för denna studie är därför att 

undersöka undervisningsmetoden utifrån ett elevperspektiv, och därmed utveckla kunskaper 

om hur eleverna själva upplever klassdebatter/rollspel i klassrummet. Ett mer personligt syfte 

är att utifrån nya kunskaper utveckla och förbättra min undervisning. Detta kommer dock inte 

att behandlas i uppsatsen, men diskuteras i avsnittet didaktiska implikationer. 
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2. Bakgrund 

I bakgrunden följer först en presentation av skolans uppdrag för att tydliggöra 

debatters/rollspels funktion i undervisningen. Sedan definieras begreppen "debatt" och 

"rollspel" samt dess roll i undervisningen. Därefter följer en redogörelse för studiens teoretiska 

perspektiv. Efterföljande avsnitt berör områden som är tätt integrerade med debatt/rollspel som 

pedagogiskt verktyg; exempelvis samspelets betydelse för lärande, samt gruppens betydelse 

för lärande. I bakgrunden kommer tidigare forskning vävas samman med de andra avsnitten. 

 

2.1. Skolans uppdrag 

I nu gällande styrdokument (Skolverket, 2011:a) anges de kunskaper varje elev bör inhämta 

och utveckla under sin tid i grundskolan. Under övergripande mål och riktlinjer i avsnittet 

kunskaper står det att skolan ska ansvara för att eleverna ska utveckla ett kritiskt tänkande och 

på egen hand kunna formulera ståndpunkter baserade på sina kunskaper och etiska 

överväganden (ibid). 

 

I kursplanerna anges olika förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla i de fyra 

samhällsorienterade ämnena. Undervisningen i geografi, historia, religion och samhällskunskap 

ska bland annat syfta till att utveckla elevernas förmåga att förklara olika samband samt att 

reflektera och resonera utifrån underbyggda argument (Skolverket, 2011:a).   

 

I samhällskunskap och religion poängteras förmågorna uttrycka, resonera och argumentera 

särskilt tydligt. I ämnet samhällskunskap ska undervisningen syfta till att utveckla elevernas 

förmåga att ”uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och 

argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv” (Skolverket, 2011:a, s. 200). Liknande 

syfte anges i kursplanen för ämnet religionskunskap där det står att eleverna ska ges möjlighet 

att utveckla förmågan att ”resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar 

utifrån etiska begrepp och modeller” (ibid, s.187). Här framgår tydligt att eleven måste lära sig 

resonera med argument baserade på fakta och inte på eget tyckande. Detta kräver att eleven har 

belägg för sina åsikter och kan beskriva varför något är bra eller dåligt samt att de kan se 

frågor/händelser ur olika perspektiv. 
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Enligt Skolverkets (2011:b) kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap finns inga 

krav på att eleven ska argumentera för sin egen uppfattning. Eleven behöver inte heller avslöja 

sin egen ståndpunkt i samband med att den värderar någon annans åsikt. 

 

Kursplanen kräver inte att eleverna ska bilda sig en egen uppfattning och 

argumentera för den. Att värdera någon annans ståndpunkt behöver inte heller 

betyda att man avslöjar huruvida man själv delar ståndpunkten eller inte. Det 

handlar snarare om att analysera de argument som ligger till grund för en 

uppfattning och se konsekvenserna (ibid, s.10). 

 

Inte heller i Skolverkets (2011:c) kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap finns 

det några krav på att eleverna måste uttrycka sina egna åsikter i etiska frågor. Däremot finns 

här en tydligt uttalad önskan om att eleverna ska sträva efter att ta ställning för att utveckla sin 

förmåga att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning. 

 

Att ta ställning ska ses som en del i kursplanens strävan att låta 

religionskunskap vara ett ämne som bidrar till att eleverna utvecklar 

beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin 

omgivning. Det ska däremot inte uppfattas som ett krav på att eleverna i olika 

sammanhang måste uttrycka sina egna åsikter i etiska frågor. Den etiska 

analysen och argumentationen kan utvecklas utan att eleverna redovisar sina 

egna värderingar och ståndpunkter (ibid, s.9-10). 

 

Jönsson och Odenstad (2014) menar att eleverna behöver träna dessa förmågor vilket 

exempelvis kan ske i form av rollspel där eleverna tilldelas olika roller vilka representerar ett 

visst perspektiv. Här får eleverna möjlighet att öva sig i att värdera och motivera olika argument 

samt att ta ställning. Författarna menar att detta skapar motivation samtidigt som eleverna 

slipper argumentera och stå upp för sina egen åsikter, vilket vissa elever kan uppleva som 

känsligt (Jönsson & Odenstad, 2014).  

 

Enligt Liljestrand (2011) finns flera skäl till att diskutera frågor som är aktuella i den offentliga 

samhällsdebatten. Förutom målen i kursplanen där elever utifrån olika perspektiv ska kunna 

resonera och argumentera kring aktuella ämnen finns även demokratimålen. Då skolan anses 

vara en integrerad del av samhället säger Liljestrand att det är viktigt att arbeta med demokrati- 

och värdegrundsfrågor av olika slag, vilket även understryks i tidigare och nuvarande 
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läroplaner. I Lgr11 (Skolverket, 2011:a) under skolans värdegrund och uppdrag i avsnittet 

skolans uppdrag står att:  

 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande världen och främja elevernas 

lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället 

(ibid, s. 9). 

 

Här menar Liljestrand (2011) att debatter och diskussioner i skolan kan träna eleverna i 

demokratiskt arbetssätt där form likväl som innehåll tränas. Dessa tankar har sin grund i 

teorierna om deliberativ demokrati med fokus på deliberativa samtal där demokratiska 

förhållningssätt är instrument i demokratiarbetet vilket i vidare perspektiv anses vara viktigare 

än sakfrågan. Liljestrand (ibid) understryker vikten av att veta målet med diskussionen samt att 

eleverna utvecklar vissa kompetenser för deltagande i ett demokratiskt samhälle. Exempel på 

demokratiska kompetenser elever bör få möjlighet att utveckla genom diskussioner har 

Liljestrand hämtat från Bridges utbildningsfilosofiska perspektiv.  

 

Dessa är:  

1. ”Möjligheten att utveckla sitt talande och genom detta formulera och bli mer 

medveten om sina egna tankar. 

2. Möjligheten att lära sig olika former för samtal; här ingår (2a) intellektuella 

regler som berör olika former av argumentation, (2b) procedurala regler och 

konventioner om hur man genomför ett samtal i grupp, som talarnas turordning 

och vikten av att hålla sig till samtalets agenda, och (2c) sociala kulturbundna 

konventioner. 

3. Möjligheten att introduceras i de moraliska normer som en ordnad 

gruppdiskussion alltid förutsätter. 

4. Möjligheten att lära sig mer om dem som deltar i gruppen. 

5. Möjligheten att lära sig mer om ämnet som diskuteras; (5a) att relevant information om 

ämnet kommer fram, (5b) att belysa och utveckla olika perspektiv på ämnet, (5c) att få 

förslag på tolkningar, (5d) att göra kritiska revideringar och (5e) att man utvecklar ett 

ömsesidigt rättfärdigande av synpunkter” (ibid, s.15). 

 

2.2. Debatt och rollspel samt dess roll i undervisningen 

Här nedan följer först definitioner av begreppen debatt och rollspel. Därefter redogörs för hur 

debatt och rollspel kan användas som pedagogiskt verktyg i undervisningen.  
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2.2.1 Definitioner av begreppen debatt och rollspel 

Enlig Nationalencyklopedin står begreppet debatt för ett ”ordnat offentligt meningsutbyte i en 

viss fråga under fastställda former; ofta som förberedelse för beslut i styrande församling; 

vanligen utan att någon ändrar uppfattning” (NE, 2016:a). Enligt Skolverket (u.å) beskrivs 

begreppet debatt som strukturerad diskussion där företrädare för olika åsikter möts för att 

diskutera aktuella ämnen. Kännetecknande för en debatt är att ställningstagandena är tydliga; 

att vara för eller emot något. Syftet med en debatt är inte att komma överens utan handlar i 

första hand om att övertyga publiken och visa på vilka olika åsikter som finns i frågan som 

debatteras. Debattdeltagarna är ofta professionella företrädare för en åsikt och består ofta av 

politiker, forskare eller representanter för olika organisationer. Det kan också vara människor 

utan expertkunskap som medverkar för att ge sin syn på saken.  Debatter är ofta offentliga och 

sänds i radio, på TV och på webben, men kan också ses direktsända till exempel från riksdagen, 

kulturhus och studieförbund. Debatter kan se olika ut beroende på syfte och sammanhang, 

exempelvis går det att arbeta med strukturerade debatter i form av rollspel i klassrummet.  

 

Begreppet rollspel har flera olika betydelser i Nationalencyklopedin. En definition är: 

”gestaltning (i grupp) av stiliserade roller ofta ur vardagslivet; ofta med syfte att finna lösningar 

på konflikter (NE, 2016:b). Pedagogiska rollspel kan användas i pedagogiskt syfte i 

undervisningen i avsikt att utveckla de individer som deltar. Det är en undervisningsmetod som 

används till att ”underlätta inlärning av visst stoff, konkretisera kursavsnitt, ge 

handlingsberedskap inför vissa situationer, bearbeta problem m.m.”, exempelvis en konflikt 

(Nilsson och Waldemarsson, 1988, s.12).    

 

När begreppen debatt och rollspel används i studien avses debatt och rollspel som pedagogiskt 

verktyg i skolan, där elever/deltagare deltar i en strukturerad pedagogiska diskussion som 

behandlar en fråga i den aktuella samhällsdebatten där deltagarna intar andra perspektiv än sina 

egna.  

 

2.2.2 Debatt/rollspel som pedagogiskt verktyg i undervisningen  

Enligt Axelzon, Valentin och Davidsson (2007) är pedagogiska rollspel kraftfulla verktyg om 

de används på ett ändamålsenligt sätt. Enligt författarna visar kognitiv forskning att 

inlärningsförmågan ökar hos en individ då den deltar i en process eftersom flera minnessystem 

då används. Pedagogiska rollspel upplevs både som motiverande, meningsskapande och roliga 
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vilket är viktiga komponenter för lärande. Här handlar det enligt författarna om att under 

kontrollerade former inta en roll eller ett annat perspektiv och agera utifrån det. Emellertid kan 

rollspel se olika ut beroende på mål och syfte vilket erbjuder stor variation. Områden som 

lämpar sig bäst för rollspel enligt författarna är värdefrågor, visualisering av strukturer av olika 

slag samt empatiträning. 

 

Det finns förvisso vissa begränsningar med rollspel. Då rollspel sker i grupp innebär metoden 

att varje person är beroende av gruppen för sin inlärning. Axelzon, m.fl. (2007) beskriver några 

olika problem som kan uppstå i samband med rollspel. Deltagare kan verka oengagerade eller 

vara tysta. Detta behöver dock inte betyda att de inte får med sig något då alla har ett inre 

tankeprocess där de tänker och reflekterar runt ämnet. Ett annat problem som kan uppstå är att 

deltagare förstör rollspelet. Om inte samtal eller tillsägelse fungerar måste personen plockas ur 

spelet. Ytterligare problem kan vara att deltagarna inte gör vad som förväntas av deras roller 

eller att rollspelet inte följer sin utstakade väg. Här menar författarna att detta inte är optimalt 

men att det samtidigt inte är någon större fara då det istället kan vara ett bra underlag för 

efterdiskussion.  

 

Det finns dessutom kritiska aspekter när pedagoger ska bedöma elevens kunskaper. Enligt 

Wiliam (1992) är en kritisk aspekt vid bedömning att eleven inte visar sina kunskaper även om 

tillfälle ges. Detta kan ha flera orsaker, som att eleven inte vill, inte förstått eller inte vågar. 

Även Gripps och Murphy (1994) påtalar brister där bedömning kan ifrågasättas utifrån 

likvärdigheten. Detta kan till exempel gälla när en uppgift passar en viss grupp av elever bättre 

än andra. 

 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Då debatt och rollspel i undervisningen har som mål att eleverna ska lära och utvecklas i 

samspel med andra så är det sociokulturella perspektivet den teori som valts för att betrakta 

lärande utifrån sociala, kulturella och individuella processer.  

 

Det sociokulturella perspektivet härrör från bland andra Vygotskijs (1934) idéer om utveckling 

och lärande. Enligt den sociokulturella teorin är utveckling beroende av den kultur och kontext 

som individen eller gruppen är en del av, vilket påverkar individens sätt att tänka och agera 

(Säljö, 2014). Dessutom ses inte lärandet som en separat process utan är kopplat till deltagande 

i ett socialt sammanhang. Här menar Säljö (2014), Williams (2002) och Dysthe (2003) att 
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människan behöver ta del av andras syn på hur saker kan uppfattas för att utvecklas och lära.  

Liknande tankar har Mercer (1995) som säger att människans lärande ska ses som en kollektiv 

process där fokus ligger på hur elever interagerar med varandra.  

 

Enligt Vygotskij (1978) kan lärande utifrån det sociokulturella perspektivet delas in i två nivåer. 

På den första nivån sker lärandet i ett socialt sammanhang och på den andra nivån "flyttar" 

kunskapen in i individen. Denna process kallas för internalisering, vilket innebär att det först 

sker en kunskapsutveckling tillsammans med andra som följs av en individuell process där 

kunskapen blir individens egen. Dessa tankar uttrycker Vygotskij (1978) med orden: 

 

Each function in the childs cultural development appears twice: first on the 

social level and later on the individual level; first between people 

interpsychological and then inside the child intrapsychological (s. 57). 

 

Säljö (2014) understryker att språket är ett viktigt redskap som krävs för att kommunicera, 

skapa och tillgodogöra sig kunskaper. Även Mercer (1995) lyfter fram betydelsen av språket 

som redskap för att elever ska kunna samverka och utveckla sitt resonemang tillsammans, vilket 

är en förutsättning för att interaktion ska ske. Enligt både Säljö (2014) och Dysthe (2003) är 

språket ett redskap som länkar samman kultur, interaktion och individens tänkande. Enligt 

Vygotskij (1934/1999) är språket tänkandets sociala redskap. Därför blir den nya informationen 

eleven får inte kunskap förrän den används i kommunikativa och praktiska situationer, 

exempelvis genom argumentation och meningsutbyte (Säljö, 2014).  

 

Vygotskij (1934/1999) introducerade även teorier kring den proximala utvecklingszonen, vilket 

definierades av Vygotskij som "avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam och utan 

stöd å ena sidan, och vad man kan prestera under en vuxens ledning eller i samarbete med mer 

kapabla kamrater å den andra" (Säljös översättning, Säljö, 2014, s. 120). Detta innebär att elever 

som samarbetar med kamrater når en högre utveckling än om de skulle arbetar på egen hand. 

Här inriktar sig Vygotskij på lärande i heterogena relationer där elever som har mer kunskap 

leder de som inte kommit lika långt i sin utveckling, vilket medför att dessa senare kan utveckla 

sin egen kapacitet och på egen hand lösa olika problem. Utifrån dessa tankar gynnas lärande av 

att elever har olika kunskaper och färdigheter (Dysthe, 2003).  

Vygotskij diskuterar också vilka implikationer den proximala utvecklingszonen har på 

undervisning och bedömning. Det handlar om att inta ett perspektiv där tyngdpunkten förskjuts 
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från produkt och kvantitet till process och utveckling (Dysthe, 2003). Detta förhållningssätt till 

undervisning och bedömning har inspirerat till det vi idag kallar formativ undervisning och 

formativ bedömning. 

 

2.4 Samspelets betydelse för lärande 

Att lärande sker i samspel med andra är ingen ny pedagogisk tanke. Sokrates (470-399 f.Kr.) 

anses vara en av de första som undervisade med hjälp av dialog och människors inbördes 

interaktion. Också Comenius på 1600-talet och John Dewey i början av 1900-talet menade att 

inlärning i samverkan ger goda resultat (Williams, 2001). Under senare delen av 1900-talet och 

framåt anses Vygotskij vara en av de mest tongivande när det gäller pedagogikforskning. Han 

anses vara upphovsman till det sociokulturella perspektivet på lärande, där lärandet ses som en 

social och kulturell process där språket är ett viktigt redskap (Bråten, 1998). 

 

2.4.1 Interaktion 

Dysthe (1996) och Williams (2002) menar att barn lär av varandra och i samspel med varandra. 

Enligt Dysthe (1996) sker en ökad kunskapsutveckling hos elever som tar del av varandras 

kommentarer, frågor och om hur de lär då detta leder till en ökad flerstämmighet och en 

prövning av egna tankestrukturer i linje med Vygotskijs teorier kring den proximala 

utvecklingszonen som berördes ovan.  

 

Williams (2002) visar på komplexiteten av samlärande genom att beröra olika variationer av 

samlärande beroende på syfte och gruppsammansättning vilka beskrivs som ”begrepp". Här 

beskrivs Peer tutoring/den närmaste utvecklingszonen, ett begrepp med anknytning till 

Vygotskijs tankar, där elever som kan mer lär de som inte kan lika mycket. Ett annat begrepp 

är Cooperativ learning som syftar till elevsamarbete i heterogena grupper där elevernas 

förmågor varierar. Här lär sig eleverna använda varandra som resurser och elevernas olikheter 

ses som en tillgång. Ytterligare en variant av samlärande är begreppet Peer Collaboration som 

beskriver samlärande mellan elever som ligger på ungefär samma kunskapsnivå. Då de är 

jämbördiga blir den intellektuella utmaningen större och det uppstår en intellektuell process där 

de får respons på sina tankar och idéer. 

 

2.4.2 Förkunskaper 

Williams, Sheridan, Pramling Samuelsson (2000) pekar på värdet av att eleverna behöver ha 

vissa grundläggande färdigheter för att kunna samarbeta och ha utbyte av dialog. Eleverna 
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behöver både viss social kompetens såväl som ämneskunskaper för att de ska kunna delta i 

interaktion, vilket då blir en källa till ny utveckling. Det vill säga ett slags spiralmodell där 

interaktion i sig bidrar till att utveckla färdigheter. Även Jönsson och Odenstad (2014) 

understryker betydelsen av att låta eleverna förbereda sig kunskapsmässigt för att skapa rätt 

förutsättningar för en fördjupad diskussion.  

 

2.4.3 Mottagarmedvetenhet - Att lyssna och att ge feedback  

För att en dialog ska kunna skapas framhåller Wennergren (2007) betydelsen av att det finns en 

mottagarmedvetenhet hos eleverna. För att kunna bemöta och bygga vidare på det som sägs är 

det viktigt att eleverna kan inta en lyssnarroll där de lyssnar aktivt till varandra. Även Nilsson 

och Waldemarson (2011) menar att det viktigaste för en bra kommunikation är konsten att 

lyssna och ge feedback. Framför allt handlar det om att ha ett aktivt lyssnade där mottagaren 

försöker förstå budskapet som förmedlas och förstå vad det kan innebära, men också att ge 

feedback i form av hummanden, ögonkontakt, egna inpass och kommentarer. Samtidigt gäller 

det att lyssna på både verbala och icke verbala budskap. Att lyssna till det icke verbala 

budskapet är enligt författarna ett sätt "att läsa mellan raderna". Det kan handla om att lyssna 

på tonfall, betoningar, pauser och röstklang, men också om ögonkontakt och att lyssna på det 

osagda. Att vara en aktiv lyssnare och ge feedback är därför viktigt för en fungerande 

kommunikation, men samtidigt menar författarna att det passiva/tysta lyssnandet inte alltid 

behöver vara negativt utan kan bero på koncentration. I sådana lägen är det viktigt att 

mottagaren visar intresse genom ögonkontakt (Nilsson & Waldemarson, 2011). 

 

2.4.4 Samspelets begränsningar  

Befintlig forskning är överens om att barn vinner fördelar av att samarbete med såväl jämnåriga 

kamrater som med äldre och yngre kamrater vilka har olika kunskaper inom olika områden. I 

interaktion och kommunikation med varandra lär sig barn att ompröva föreställningar eftersom 

de får ta del av fler uppfattningar än sin egen om ett fenomen (Williams, 2001). Trots 

omfattande forskning som visar att samarbete i par eller i grupp påverkar elevers lärande 

positivt finns en skillnad mellan det forskningsresultaten visar och vad som sker i 

klassrumspraktiken (Wood och O'Malley, 1996). Här hänvisar Williams (2001, 2002) till två 

studier. I den första studien gjord av (Brennet, 1987) visade det sig att även om elever var 

placerade i grupp med syfte att samarbeta så arbetade de individuellt inom gruppen med egna 

uppgifter, vilket innebar att interaktionen dem emellan var nästan obefintlig. I den andra studie 

gjord av Wood och O'Malley visade resultatet att orsaken till att elever presterar bättre i 
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experimentsituationer oftast berodde på att det då var fler vuxna inblandade i arbetet än vid en 

vanlig klassrumssituation. Andra orsaker som enligt Wood och O'Malley kan påverka resultatet 

i experimentsituationer är elevernas vetskap om att bli observerade och den tekniska 

utrustningen, exempelvis videokameror.  Ytterligare ett skäl till att samarbete inte fungerar i 

skolan kan enligt författarna handla om; hur gruppen är sammansatt, hur uppgifter ser ut, 

relationen mellan barnen samt kön och status i gruppen (ibid.). Här anser Williams (2001) att 

det är viktigt att barn ges rätt förutsättningar för att utveckla sin förmåga att samarbete och 

samlära. 

 

En kritiker till hur dagens skola arbetar med konflikter i form av debatter är Björklund (2015). 

Ett problem han lyfter fram är att eleverna inte strävar efter att nå framåt i sitt lärande utan 

istället strävar efter att ha rätt och att vinna debatten. Han anser också att skolan i arbetet med 

konflikter framför allt fokuserar på att hitta gemensamma lösningar och på "att komma överens" 

istället för att använda konflikten som pedagogiskt verktyg med utveckling och fördjupad 

kunskap som centrala målbilder. Björklund (2015) menar med detta inte att skolan ska undvika 

att arbeta med konflikter (exempelvis i form av ett etiskt problem utan uppenbar lösning) utan 

istället arbeta utifrån en modell han kallar constructive controversy vilket är en empirisk process 

i fem steg. Utifrån denna modell ska eleverna; 

 

1. Tilldelas en viss position eller hållning och göra efterforskningar och förbereda 

argument enligt en given struktur. 

2. Presentera sina egna argument samt lyssna till de andras, vilket ger en fördjupad 

förståelse av problemet. 

3. Diskutera och försöker skärskåda varandras argument. 

4. Byta perspektiv och hitta de bästa argumenten för den andras perspektiv, vilket 

förväntas leda till bättre perspektivtagande och mer nyanserade slutsatser. 

5. Att hitta en syntes där båda kan vara överens. Huvudpoängen med processen är att få 

förståelse för andra och deras perspektiv och försöka lösa konflikten.  

 

För att lyckas med denna process, enligt Björlund (2015), krävs att läraren har regler angående 

förhållningssätt; exempelvis att skilja på sak och person och att bekräfta den andres kompetens 

samtidigt som dennes idéer kritiseras, att allas idéer får ta plats och att alla deltar. 
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2.5 Gruppens betydelse för lärande 

Begreppet grupp kan definieras på olika sätt och det finns en mängd betydelser av ordet. Forsyth 

(2006) menar att en grupp består av två eller fler individer som sammankopplas med/i ett socialt 

sammanhang där de påverkar varandra genom samspel. Forsyth poängterar att gruppen inte får 

vara större än att kommunikation sker direkt mellan individerna. Enligt Svedberg (2007) anser 

vissa forskare att det räcker att en ansamling individer har något gemensamt för att definieras 

som grupp, andra förutsätter att gruppen måste finnas en viss tid så att kommunikation uppstår 

individerna emellan. Svedberg själv väljer att definiera en formell grupp såhär "i en grupp 

samspelar medlemmarna (minst tre) för att nå ett mål eller utföra en uppgift" (s. 16). En formell 

grupp kan bestå av en arbetsgrupp eller en skolklass vilka oftast inte valt varandra, utan är 

sammansatt av en yttre auktoritet utifrån ett gemensamt mål. Det finns även informella grupper, 

exempelvis intressegrupper eller kompisgrupper vilket förekommer parallellt i de flesta 

organisationer, bland annat i skolan (ibid.).  

 

2.5.1 Gruppstorlek 

Enligt forskningen spelar gruppstorleken en betydande roll för elevernas prestationer (Sjödin, 

1991; Svedberg, 2007). Sjödin (1991) visar i sin studie att högpresterande elever har lättare att 

dra nytta av att ingå i större grupper än vad lågpresterande elever har. Detta eftersom 

högpresterande elever anses ha större möjlighet att tillgodogöra sig andras kunskaper vid 

gruppinteraktion än vad de lågpresterande eleverna har, vilka riskerar att hamna utanför om 

gruppen är för stor. Liknade resultat har Laughlin, Kerr, Davis, Halff och Marciniak (1975) fått 

i sin studie, vilken visar att högpresterande elever presterar bättre i större grupp än vad 

lågpresterande gör. Sjödin (1991) visar även i sin studie att typen av problem som gruppen 

ställs inför har betydelse för hur stor gruppen bör vara, vilket innebär att olika problemtyper 

kräver olika gruppstorlekar.  

 

Enligt Svedberg (2007) riskerar vissa eller alla deltagare i en större grupp att känna mindre 

samhörighet och engagemang. Detta leder till sämre prestation hos dessa individer, vilket i 

förlängningen påverkar hela gruppens prestation. Fenomenet kallas för ”gå och dra sig 

effekten”, vilket innebär att "en del personer har en tendens att anstränga sig mindre när de vet 

att flera andra håller på med samma uppgift" (s.114). Är personens avslappnade förhållningssätt 

till grupparbetet medvetet kallas det istället för ”snålskjutseffekten” (ibid.). Enligt Wahlström 

(1994) finns även något som kallas trygghetsgrupper vilket innebär arbete i en liten grupp. Den 
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lilla gruppen har vissa regler, vilka är; aktivt lyssnande, inga tråkningar, rätt att avstå och 

sekretess. Trygghet utifrån ett grupperspektiv beskrivs av Wahlström på följande sätt. 

 

”Att jag vågar hävda min åsikt, även om den inte delas av någon annan 

Att jag vågar vara med och bestämma, ta ansvar, och stå för mina beslut 

Att jag vågar prova nya saker, även om jag inte är säker på att lyckas 

Att jag vågar vara mig själv till det yttre och inre 

Att jag vågar bejaka det som är bra hos mig själv och acceptera des som är mindre bra 

Att jag vågar misslyckas (det kan vara riskabelt i vissa grupper) 

Att jag vågar hävda mina önskningar och behov i min grupp 

Att jag är generös mot andra och gör dem och mig själv synliga 

Att jag inte upplever avvikande åsikter som hotfulla” (ibid, s.20).  

 

Detta skapar en trygghet hos gruppdeltagarna och stärker deras självförtroende, vilket har en 

positiv inverkan på deltagarnas utveckling och interaktion med andra. (Wahlström, 1994).   

 

2.5.2 Gruppsammansättningen 

Forskningen visar att gruppsammansättningen har stor betydelse för grupproduktiviteten 

(Sjödin, 1991). Sjödin menar att heterogena grupper är att föredra då de har flera unika resurser 

vilket gör att de presterar bättre än homogena grupper. Här blir elevers olikheter en styrka, 

vilket går att läsa i följande citat.   

 

Om så är fallet kan vi ana, att ju mer heterogen en grupp är, desto större är 

sannolikheten att gruppsammansättningen kommer stimulera 

gruppinteraktionen. (ibid, s.18) 

 

Betydelsen av heterogena grupper får stöd av flera författare, däribland Håkansson och 

Sundberg (2012) som skriver om nivågrupperingens effekter. De menar att forskningen inte 

visat några positiva effekter av elevers resultat i samband med nivågruppering. De går så långt 

att de till och med säger att nivågruppering har direkt negativa effekter då det visat sig att elever 

som deltar i nivågrupperad undervisning både har sämre motivation och presterar sämre. 

Däremot poängterar de att alla elever blir vinnare av att ingå i heterogena grupper oavsett om 

de är lågpresterande, normalpresterande eller högpresterande. Här får de medhåll av Forsyth 

(2013) och Williams & O`Reilly (1998) som hänvisar till att forskare i tvärvetenskapliga 
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kontexter är mer produktiva då problemlösning förbättras i grupper som är sammansatta utifrån 

pluralism. 

Inom området skolutveckling har skolverket publicerat olika elevers åsikter i form av elevcitat 

angående gruppdiskussioner och gruppsammansättning. När det gäller gruppsammansättning 

uttrycker en av eleverna att den tycker att grupper ska sättas samman med elever på olika nivåer. 

Att jämföra sig själv med elever på annan nivå än sig själv sporrar. En annan elev uttrycker att 

elever på olika nivåer kan förklara för varandra (Skolverket, 2011:d). Detta stämmer väl 

överens med Vygotskijs (1978) teori om den proximala utvecklingszonen samt Williams (2002) 

tankar om cooperativ learning. Vidare nämns att det inte alltid behöver vara negativt att inte 

komma överens då detta leder till vidare diskussioner (Skolverket, 2011:d). 

 

Det finns dock undantag där olika studier visar att högpresterande homogena grupper presterar 

bäst då problemlösning över lag kräver en stor variation av kunskaper och färdigheter, vilket 

innebär att kunskapsmässigt heterogena grupper inte alltid är det som stimulerar grupprocessen 

bäst (Sjödin, 1991). Samtidigt betonar Gillies (2003) det finns studier som visar att även om 

högpresterande elever presterar bättre då de ingår i kunskapsmässigt homogena grupper så missgynnas 

de inte av att ingå i heterogena grupper.   
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3. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att utveckla kunskaper om elevers upplevelser av klassdebatter/rollspel. 

 

Mina frågeställningar är: 

 Hur upplever eleverna att de lär sig vid klassdebatter/rollspel? 

 Vilka möjligheter och begränsningar ställs eleverna inför under klassdebatter/rollspel?  
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4. Metod 

Här redogörs för vilken typ av studie som genomförts. Därefter följer en beskrivning av hur 

urvalet gått till samt studiens planering och genomförande.  Sedan följer en beskrivning av 

analysförfarandet med presentation av de kategorier som analysen av intervjuerna har resulterat 

i. Avslutningsvis redogörs för etiska aspekter av studien. 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Då syftet är att beskriva elevers upplevelser om hur de lär sig vid klassdebatter/rollspel passar 

det att tillämpa en kvalitativ forskningsmetod. Den kvalitativa metoden ger forskaren möjlighet 

att samla in empiriskt underlag via kvalitativa forskningsintervjuer där syftet är att förstå 

elevernas uppfattning och upplevelser (Nyberg & Tidström, 2012). Den kvalitativa intervjun 

ger forskaren möjlighet att fördjupa frågorna utifrån de elevsvar forskaren får samt tillåter 

intervjun att röra sig i olika riktningar utifrån det som intervjupersonen tycker är relevant och 

viktigt. Metoden anses därför mer flexibel än den kvantitativa då den även kan fånga upp 

material som forskaren inte haft som utgångspunkt (Bryman, 2011).  

 

För att besvara frågeställningarna har det empiriska underlaget samlats in med hjälp av 

videodokumentation och enskilda elevintervjuer i form av stimulated reflection. Fördelen med 

att videodokumentera är enligt Bjørndal (2005) att observationen bevaras och återges på ett 

detaljerat sätt samt ger möjlighet att i efterhand gå tillbaka för att analysera olika skeenden. 

Vidare skriver Bjørndal att ytterligare en fördel med videodokumentation är att förutom verbal 

och icke verbal kommunikation fångar kameran även samspelet mellan dessa två. Liknande 

tankar berör Bråten (1998) där han hänvisar till Vygotskijs tankar om att både kulturella och 

kognitiva redskap såsom språk, skrift, och teckningar skapar mediering människor emellan.  

 

Dokumentationen följdes upp med enskilda elevintervjuer i form av stimulated reflection, vilket 

är en metod inspirerad från Schmid (2011). Intervjumetoden innebär att intervjupersonen och 

intervjuaren tillsammans tittar på valda sekvenser av det inspelade materialet och gör pauser 

för frågor som ställs utifrån en intervjuguide. Metoden ger intervjupersonen möjlighet att gå 

tillbaka i minnet och reflektera över det som sades och gjordes under videodokumentationen. 

Intervjupersonen ges även möjlighet att komma med spontana reflektioner under intervjuns 

gång. Enligt Schmid (2011) är stimulated reflection en metod som även utvecklar elevernas 

förmåga till självreflektion och självvärdering. Ytterligare fördelar med elevintervjuer är att det 
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öppnas upp för kompletterande följdfrågor som uppfattas som väsentliga i sammanhanget, samt 

att respondentens uthållighet är längre vid en intervjusituation jämfört med vid en 

enkätundersökning (Bryman, 2011). Dock finns viss kritik mot den kvalitativa 

forskningsintervjun, och i förlängning av stimulated reflection. Enligt Kvale och Brinkman 

(2009)  handlar det framförallt om att intervjuresultaten inte är generaliserbara eftersom antalet 

intervjupersoner är begränsat, samt att metoden inte är valid eftersom forskaren tolkar det som 

intervjupersonen säger. Vidare anses det finnas risk att ledande frågor ställs. Ytterligare kritik 

som tas upp är att svaren kan påverkas av relationen mellan intervjuaren och respondenten. Här 

kan respondenten ge de svar som förväntas av honom/henne (ibid.).  

 

4.2 Urval 

Studien genomfördes på en F-9-skola som ligger i en mellanstor kommun i Sverige. Urvalet 

var ett bekvämlighetsurval då eleverna hämtades från den egna undervisningen, vilket 

omfattade fyra klasser i årskurs nio. Att studera elever från den egna undervisningen i årskurs 

nio var ett självklart val då dessa deltagit i ett flertal debatter/rollspel under sin högstadietid och 

är väl förtrogna med arbetsmetoden. Då studien inte berörde genus drogs tolv lotter 

slumpmässigt ur en skål där samtliga elever i årskurs nio var representerade. Dessa tolv elever 

tillfrågades om att delta i en intervju och hade möjlighet att tacka nej till att delta i 

undersökningen, min intention var då att respektera denna önskan. En av de tillfrågade eleverna 

valde att tacka nej till att delta, vilket innebar att elva elever deltog. 

 

4.3 Genomförande  

Klassdebatterna förbereddes i form av lärarledda föreläsningar och grupparbeten där eleverna 

tillsammans, utifrån sina respektive elevgrupp tilldelades ett land, typ FN-spel, letade aktuell 

information inom det givna temat både i litteraturen och via nätet. Viss litteraturhänvisning 

gavs men eleverna fick också öva på att själva söka och värdera källor. Till sin hjälp hade de 

ett antal frågor som skulle besvaras. Fördelen med att arbeta i grupp var att eleverna 

tillsammans blev resurser för varandra samt att informationssökningen underlättades och källor 

värderades tillsammans, vilket var ett lärtillfälle i sig.  

 

Innan klassdebatterna genomfördes monterades två kameror upp i det klassrum där respektive 

klass genomförde sin debatt. Kamerorna placerades så att alla elever var synliga framifrån för 

att lättare kunna fånga upp ansiktsuttryck och gester. Sedan videofilmades varje klassdebatt i 
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sin helhet under 60 minuter. Därefter gicks det filmade materialet igenom och en intervjuguide 

konstruerades.  

 

Dokumentationen följdes därefter upp med elva elevintervjuer i form av stimulated reflection.  

För att upptäcka frågor som respondenterna hade svårt att förstå eller som behövde förtydligas 

genomfördes ett par provintervjuer (Bryman, 2011).  Under provintervjuerna upptäcktes behov 

av uppföljningsfrågor vilket resulterade i att intervjuguiden utvecklades till att innehålla ett 

antal huvudfrågor med underliggande uppföljningsfrågor (Bilaga 2). Provintervjuerna har tagits 

med i resultatet då det i dessa framkom information som var relevant för studiens resultat. 

 

Intervjuerna genomfördes i ett av skolans grupprum och varade i cirka 30 minuter. Då 

intervjuerna hade formen av ett samtal ställdes frågorna inte i samma ordning i de olika 

intervjuerna (semistrukturerade intervjuer). Frågor fick även olika tyngd i de respektive 

intervjuerna eftersom debatterna utvecklades olika i klasserna. I vissa fall hamnade samtalet 

utanför de frågor och det ämne som skulle undersökas vilket är svårt att undvika vid 

semistrukturerade intervjuer.  Detta har inte tagits med som material i underökningen.  

 

Därefter transkriberades och analyserades intervjuerna. För att öka validiteten på 

undersökningen har analysarbetet diskuteras tillsammans med en handledare. 

 

4.4 Analys  

För att besvara forskningsfrågorna tolkades materialet. Som analysredskap har innehållsanalys 

använts, vilken är inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). De menar att analysprocessen 

bör ske stegvis för att reducera textmängden tills några kategorier har kristalliserats fram. 

Vidare understryker Graneheim och Lundman (2004) vikten av att själva innehållet inte får gå 

förlorat under själva analysprocessen. Ett första steg i bearbetningen var att transkribera alla 

intervjuerna för att lättare kunna gå igenom det insamlade materialet. Under själva 

transkriberingsprocessen görs det insamlade materialet analyserbart och transkriberingen i sig 

blir en del av analysprocessen (Graneheim & Lundman, 2004; Kvale & Brinkman, 2009). 

Sedan lästes det transkriberade materialet igenom flera gånger för att få en uppfattning om 

helheten. Därefter plockades ord, fraser och meningar ut som innehöll information som var 

relevant för frågeställningarna. Här togs även omgivande text med så att kontexten kvarstod. 

Dessa ord, fraser och meningar benämns av Graneheim och Lundman (2004) som 

meningsbärande enheter.  De meningsbärande enheterna kondenserades ned för att minska 
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texten utan att innehållet förändrades. Därefter kodades och grupperades dessa i kategorier och 

subkategorier vilka speglade det centrala innehållet i intervjuerna. Grundtanken är att varje 

kategori ska vara "fullständiga och ömsesidigt uteslutande" vilket innebär att alla 

meningsbärande enheter ska kunna höra till en relevant kategori och att inga meningsbärande 

enheter ska kunna hamna i mer än en kategori. Att både kategorier och subkategorier användes 

här berodde på att det fanns ett hierarkiskt förhållande mellan de olika kategorierna. Detta kan 

enligt Graneheim och Lundman (2004) vara en hjälp i processen för att göra kategorierna 

tydligare.  

 

4.5 Etiska aspekter  

För att följa god forskningsetik har de forskningsetiska principer som vetenskapsrådet (2002) 

formulerat legat till grund för hur studien har genomförts. De fyra huvudkraven som 

genomsyrat studien är:  

 

 Informationskravet, som innebär att de personer som deltar i studien ska få information 

om studien syfte.  

 Samtyckeskravet, som ger deltagaren rätt att avstå från att delta och att minderåriga 

måste ha vårdnadshavarens godkännande.  

 Konfidentialitetskravet, vilket innebär att anonymitet garanteras samt att uppgifter om 

personer som deltat i undersökningen behandlas med varsamhet. 

 Nyttjandekravet, vilket reglerar att materialet endast får användas i forskningssyfte.   

 

Utifrån dessa krav har elever och vårdnadshavare informerats genom att skolan skickade hem 

ett brev (bilaga 1) där projektet beskrevs samt att videoinspelningar och intervjuer skulle 

komma att användas som datainsamlingsmetoder. I brevet tillfrågades också elever och deras 

vårdnadshavare om deltagande i studier av detta slag, samt om möjligheten att avstå. Vidare 

har eleverna garanterats anonymitet då fingerade namn använts vid transkriberingarna av de 

olika intervjuerna, och det insamlade materialet har enbart använts i detta projekt och hanterat 

på ett sådant sätt att ingen annan har haft tillgång till materialet i studien. Detta är extra viktigt 

då det finns en relation till eleverna. Enligt Nyberg & Tidström (2012) kan tillförlitligheten i 

svaren öka om respondenten vet att anonymitet garanteras.  
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5. Resultat 

I följande kapitel redovisas resultatet av intervjustudien. Analysen har resulterat i att tre 

kategorier har utkristalliserat sig: lärande, att tilldelas en roll, talutrymme.  I texten beskrivs 

resultatet med exemplifierande citat från de transkriberade texterna. Kapitlet avslutas med en 

resultatsammanfattning då resultatet är komplext eftersom samtliga kategorier svarar upp mot 

bägge frågeställningarna i olika utsträckning.  

 

5.1. Lärande  

Eleverna upplever att lärande sker på olika sätt och i olika steg. Detta behandlas i följande 

underkategorier; variation i undervisningen, förberedelse, interaktion, mottagarmedvetenhet. 

 

5.1.1 Variation i undervisningen 

I intervjustudien framgår det att eleverna anser att debatter och rollspel är både lärorika och 

roliga. Framför allt tycker de att det är bra med variation i undervisningen och att de får 

möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt, vilket enligt eleverna ger en mer rättvis bild av 

vilka kunskaper de har.  

  

Jag tycker det är kul med debatter, att det är variation. (Berit) 

 

Jag gillar alltid debatter! Det får en att komma igång ordentligt och så (…). 

Det är bra med blandning ibland, men visst debatter och så har jag alltid gillat 

lite extra. (Nils) 

 

Det framgår också tydligt av studien att engagemanget ökar hos eleverna vid debatter/rollspel 

Framförallt upplever eleverna att de utmanas i sitt lärande av att debattera och argumentera mot 

varandra i aktuella frågor/problem i samhället.    

 

Alltså, jag tycker det är rätt kul att debattera. För då kan man… då blir det lite 

mer att… ja, men då vill ofta alla ha fram vad de tycker själva och då blir de 

flesta involverade i det hela... (Emma) 

 

5.1.2 Förberedelse 

Studien visar att eleverna ser tydliga samband mellan god förberedelse och bra insats i debatten. 

Här pekar eleverna på vinsterna av goda ämneskunskaper för att kunna interagera och utveckla 
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lärandet under debatten. De är också väl medvetna om vilka som har förberett sig väl och som 

kan sin sak, då dessa elever kommunicerar och interagerar i större utsträckning än sina 

kamrater. 

 

… de har förberett sig bra med frågor som ställs till personen X som vi märkte 

här. Då blir det jobbigt, men då märker man att de är väl förberedda. (Nils) 

 

Samtidigt indikerar flera elever att det brister i ansvar hos vissa elever när det gäller 

förberedelse vilket resulterar i att de inte argumenterar tillräckligt för de åsikter som deras 

tilldelade land representerar. 

 

De hade nog inte tagit reda på det lika mycket. (Olle) 

 

Jag kunde läst på bättre. Jag vet själv att det var typ att jag inte… jag kunde 

ju lite och så men hade inte pluggat jättemycket på vad vi hade. (Berit) 

 

Han hade typ läst på lite mer, eller alltså han la till sånt vi inte hade tänkt på, 

som religion och sånt. (Julia) 

 

5.1.3 Interaktion  

Eleverna ser många fördelar med att arbeta och lära tillsammans. Däremot har de olika åsikter 

om hur mycket de lär sig och om vad de upplever som kunskap. Vissa elever anser att debatter 

och rollspel ger dem möjlighet att interagera och på så vis utveckla ny kunskap. 

 

Men sen som jag sa innan också så är det en bra sak för när man snackar så  här 

kommer man verkligen igång och då flödar bara tankarna direkt till dig när du får 

höra de andra så kommer man på det där man inte hade tänkt på innan. (Nils) 

 

Ja, alltså det blir ju lite liksom… alla tänker ju på olika sätt så då får man olika 

vinklar av det hela, så då får man liksom nya sätt att tänka, eller vad man säger. 

(Anna) 

 

För andra elever handlar det istället om att öva sig i att debattera genom att våga prata och 

argumentera för en åsikt samt att träna sig i att samtala och diskutera utifrån demokratiska 

former genom; att vänta på sin tur, att lyssna till vad motståndarsidan har att säga för att kunna 
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bemöta deras argument, att kunna diskutera frågor utifrån flera perspektiv samt att tillsammans 

sträva efter en gemensam överenskommelse. 

 

Jag lär mig mer att debattera och veta hur jag ska använda det folk har sagt… 

än tänker jättemycket på vad det här och det här menas… (Emma) 

 

Om någon säger någonting som är bra eller så, eller som låter bra så kan man 

ta åt sig det så kan man säga nåt sånt typ, och formulera sig på det sättet, fast 

säga det man själv ville säga. Då lär man sig på det. (Julia) 

 

… sen så utvecklar man liksom att våga prata. Ju fler gånger man gör det desto 

mer vågar man ju prata. För om man jämför i sjuan så var det inte så många 

som pratade, okej … vissa pratade ju men det är ju de som alltid pratat, men 

om man jämför med nian så pratar ju typ alla, så man liksom lär sig. (Anna) 

 

Ja, det är väl typ så att fördelar är att man lär sig mycket av andra, t.ex. att 

man diskuterar tills man kommer fram till någonting…(Berit) 

 

Några elever tänker mer på samspelet inom gruppen och att stötta varandra under själva 

debatten. 

 

Eh… bra saker är typ om man är en grupp som vi var nu då kan man få 

stöttning liksom i vissa frågor. (Julia) 

 

Jag tycker det blir lättare när man kan samspela. Då blir det att om jag börjar 

säga en del då kanske L kan ta över det bara för att han kanske kan rätt mycket 

om den delen kanske, och då kan han fylla i, och då kan jag få hans 

information. (Emma) 

 

Samtliga elever upplever att de lär sig något nytt i samband med debatter och rollspel. Däremot 

finns en större medvetenhet hos vissa elever om hur de kan använda varandra som resurser i 

lärprocessen. Dessa elever upplever att de under debatten/rollspelet får ny och fördjupad 

kunskap om problemet eftersom frågan diskuteras utifrån flera perspektiv och nya infallsvinklar 

belyses. 
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5.1.4  Mottagarmedvetenhet 

Studien visar att vissa elever har en god mottagarmedvetenhet, vilket innebär att de lyssnar på 

vad kamraterna har att säga för att sedan ge respons på detta. 

 

Under debatten kan man tänka på att "detta sa de i början då kan jag ta med 

det i min slutgrej för då vet jag att då får man med sig dem". (Emma) 

 

Det framgår även att flera elever har svårt att vänta på sin tur innan de kommer med 

motargument och framför sina åsikter. Detta upplevs som både positivt och negativt hos 

eleverna. Det som upplevs positivt är farten i argumenten vilket skapar dynamik i debatten, 

medan det upplevs negativt att viktig information inte tas till vara vilket begränsar interaktionen 

mellan eleverna.  

 

- Om alla hade lyssnat färdigt lite då hade det liksom bara blivit en lång (…) 

som säger vad de tycker och så där, men inte som debatt. (Anna) 

- Hade det förlorat i farten då tror du? (Lärare)  

- Ja liksom att någon säger sitt och sen så väntar alla på att den personen ska 

prata färdigt och sen kanske avsluta med någonting, och då är man inne på 

något helt annat kanske. Då kan man inte gå tillbaka för det har gått för lång 

tid. (Anna) 

 

- Ja, då blev jag irriterad. De lyssnade inte på en sak jag sa hela tiden och 

lyssnade aldrig på det stora hela.(Gustav). 

 

5.2 Att tilldelas en roll 

Undersökningen visar att samtliga elever upplever det både roligt och lärorikt att tilldelas roller 

och inta ett annat perspektiv än sitt eget. Eleverna är här medvetna att de olika rollerna ger dem 

möjlighet att se på en fråga/ett problem utifrån fler perspektiv vilket ökar förståelsen för hur 

sammansatt frågan/problemet kan vara. 

 

Det är bra att kunna se från andras perspektiv (Nils) 

 

Majoriteten av eleverna anser samtidigt att olika roller skapar olika förutsättningar. Framför allt 

anser eleverna att de som tilldelas länder med mer kontroversiella åsikter får mer talutrymme 

eftersom alla andra länder vill argumentera mot dem och de åsikter de står för. Samtidigt säger 
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de elever som tilldelats dessa länder att de ibland är svårt att behålla rollkaraktären eftersom 

det är svårt att försvara åsikter de själv inte står för.  

 

Sudan och Kina pratade mycket, för dom i Kina hade ju problemet att de var 

väldigt många, och Sudan att de var väldigt fattiga. Så de hade ju mer att säga, 

eller så, än Sverige. (Julia)  

 

Alla debatterade mot Kina. Det var för att vi hade ganska starka åsikter i 

början tror jag… vi hade kanske de mesta förklaringarna till varför vi hade de 

åsikter som vi hade. (Kurt)  

 

Det är väl olika beroende på vilket land man får. Vi fick ju USA och i och 

med det var det lika med vad vi tyckte personligen så blev det ju enklare att 

debattera för än om man skulle kommit i Kina(gruppen) och ha helt olika 

åsikter än vad de har. Det är lite svårare. (Lina)  

 

Det kan vara svårt ibland, kan jag tänka mig, att anpassa sig till en viss åsikt, 

och inte säga vad man egentligen tycker. (Nils) 

 

En annan åsikt som framförs av eleverna är att det är skönt att ha en färdig roll att utgå från 

eftersom det avgränsar inläsningen av fakta samt ökar möjligheten till fördjupning i ett lands 

åsikter och förutsättningar. Vidare anser eleverna att en fast roll innebär att de inte behöver 

försvara sina egna åsikter. Här menar eleverna att rollen hjälper dem att våga diskutera 

känsloladdade åsikter utan att de behöver stå för dem själv. Några elever tar det ett steg länge 

och säger att utan fasta roller kanske inte vågar föra fram sin åsikt i känsliga frågor.  

 

Det är bra att man slipper leta upp en massa frågor om vad de tyckte. (Mårten) 

 

Jag tycker det är skönt för att man behöver inte ta… man tar ju sin egen bit 

också men… men det var skönt att man kunde läsa på om det och tala för 

någon, typ så. (Berit) 

 

Det var ju smidigare eller så, man behövde inte jobba lika länge innan för att 

hitta egna åsikter utan då hade man redan åsikter som fanns. (Kurt) 

 



25 

 

… då hade det inte varit så många som hade varit emot vissa saker, och då 

hade det kanske varit några som var ensamma om att tycka en sak, och då 

hade det varit väldigt svårt för dem att argumentera för sin sak. På så sätt var 

det nästan, var det lättare att vara länder för då hade man liksom en roll. det 

var det inte en själv som tyckte, utan man talade för landet. (Anna) 

 

Det finns också elever som menar att fasta roller begränsar debatten eftersom de då fokuserar 

på att försvara det tilldelade landets åsikter istället för att vara objektiv i sin betraktelse av 

övriga/samtliga länder (som deltar i debatten).  

 

… har du en neutral roll så kan du lätt se både för- och nackdelar i de flesta 

länderna istället för att detta är bara fördelarna för det är mitt land… och så. 

(Emma) 

 

5.3 Talutrymme  

Under intervjuerna uttrycker eleverna att det finns begränsningar med att alla i gruppen inte 

får tillräckligt med talutrymme för att framföra vad de kan. Detta behandlas under följande 

underkategorier; tysta elever, gruppstorlek och gruppsammansättning.  

 

5.3.1 Tysta elever  

Här nämns flera faktorer som enligt eleverna leder till att elever inta talar. Den största orsaken 

är framför allt blyghet, att inte våga prata inför hela klassen.  

 

Nackdelarna är typ om man inte vågar… att man inte får det man kan sagt, ja 

alltså man får inte ut lika mycket som om man skriver. (Berit) 

 

Nackdelen är väl de som inte kan föra fram sina åsikter i stora gruppen då, för 

då blir det att de sitter och är tysta istället för att säga vad de tycker och så. 

(Anna) 

 

Ytterligare faktorer som nämns är okunskap, antingen på grund av att de inte har förberett sig 

tillräckligt inför debatten eller på grund av rädsla för att inte kunna bemöta argumenten på ett 

tillfredställande sätt, att de inte håller.  
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 Annars är det att de inte har läst på eller att de inte kan någonting, eller så 

 man inte vet vad man står för typ. Eller så är det att man är blyg och inte vill 

 dela sin kunskap. (Berit)  

 

 Anledningen… det är väl nog att… de är väl inte förberedda och så, även om 

 vi har haft tid på oss. (Olle) 

 

 Alltså, det är ganska svårt och liksom få sin talan fram eftersom många i 

speciellt våran klass, de är liksom väldigt framåt och då är man inte det liksom, 

då liksom vågar man liksom inte säga för då vet man att, är det någonting 

liksom, ett argument som kanske inte håller eller som inte är så bra så kommer 

alla emot en. (Anna) 

 

Eleverna framför också att oseriösa inlägg stjäl talutrymme. Flertalet elever i intervjustudien 

anser att oseriösa inlägg förstör debatten samt tar tid från andra elever som inte får möjlighet 

att visa vad de kan. 

 

… för liksom då blir det att allting skämtas bort och då får man själv inte visa 

typ vad man kan om alla andra är oseriösa. (Emma) 

 

Det blir ju lite oseriöst. (…) Ja för det är bara onödigt att säga något sådant 

(…) för det finns säkert sådana som satt som hade bra argument. För säger 

man något så onödigt så tar man bara plats. (Anna) 

 

Att inte alla ges tillräckligt med talutrymme anser eleverna negativt ur flera perspektiv. Dels 

får de tysta eleverna inte möjlighet att visa vad de kan och det blir då svårt för läraren att 

bedöma deras kunskaper. Samtidigt är det hämmande för de elever som är muntligt aktiva då 

de upplever att de tysta eleverna håller tillbaka dem i debatten eftersom de måste vänta in dem 

eller försöka få dem att säga något. Här anser eleverna att gruppstorlek och 

gruppsammansättning spelar en avgörande roll för hur talutrymme fördelas.  

  

5.3.2 Gruppstorlek 

När det gäller gruppstorleken är eleverna kluvna då de anser att helklass är att föredra vid 

debatter och rollspel samtidigt som de uttrycker att det finns begränsningar med stora grupper. 

Framförallt tycker eleverna att det blir en bättre debatt och bättre gruppdynamik i helklass. 
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Eleverna uttrycker även att de lär sig mer i helklass eftersom de får möjlighet att höra flera 

åsikter vilket ger ett bredare perspektiv på frågan som debatteras vilket gynnar deras 

kunskapsutveckling.  

  

Jag lär mig mer när jag sitter i helklass för då får man höra fler åsikter från 

olika, men för dom som är lite blygare eller så är det väl skönare att sitta i 

grupprum antar jag för man vågar väl öppna sig mer och man vågar ställa 

frågor och så. (Berit) 

 

Däremot upplever flera elever att det blir rörigt och högljutt i större grupper, speciellt om 

debatten hettar till och eleverna höjer rösterna och avbryter varandra för att göra sin åsikt hörd.   

 

Om man är en hel klass kan det bli lite svårt för då kan det bli högljutt och alla 

försöker överrösta varandra. Men om man är i mindre grupper så kanske det 

blir smidigare om man talar rakt ut. (Lina) 

 

- Rörigt, med så många personer i gruppen. (Lasse) 

- Vad skulle varit bra? (Lärare)  

- En från varje land och att börja med ett land och gå runt och så, så blir det 

mer organiserat. (Lasse) 

 

… hade vi bara suttit 5 personer så hade det förmodligen blivit samma 

diskussion, men hade blivit något lugnare eftersom vi inte varit lika stor grupp 

(Gustav)  

 

En annan begränsning eleverna berör i samband med stora grupper är att talutrymmet minskar 

för samtliga elever i gruppen samt att det finns risk att talutrymmet fördelas ojämnt mellan 

olika elever. Flera elever sa dessutom att de får vänta så länge att de hinner glömma sina 

argument innan de får ordet eller att diskussionen går vidare innan de fått sina argument sagda.  

 

- Om man är 4 kanske det är två som verkligen är insatta och då kanske de 

andra kommer i kläm… alltså inte kan komma in eller vill komma in och de 

andra kanske inte försöker få in dem i gruppen. (Lina) 

- Helklass? (Lärare) 

- Ja, det tycker jag. (Lina) 
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-Alla pratar och A har räckt upp handen länge. Hon tar inte för sig lika mycket 

som de andra. (Lasse) 

Turordning? (Lärare) 

-Nej, det går inte att göra i en debatt, då förstörs den och man glömmer bort 

vad man ska säga. I en debatt ska man diskutera och det tar för lång tid om 

man ska sitta så här och räcka upp handen. Då får man inte sagt vad man ska 

säga. Man glömmer argumenten. (Lasse) 

 

Resultatet visar att eleverna upplever att debatter och rollspel i helklass begränsar mer än 

skapar möjligheter för flertalet elever. De förespråkar därför debatter och rollspel i halvklass 

eller i mindre grupper på 4-5 personer, samtidigt önskar de att det finns visst utrymme för 

flexibilitet.  

 

5.3.3 Gruppsammansättning 

När det gäller gruppsammansättning diskuterar eleverna utifrån olika aspekter. Bland annat 

nämns trygghet som en viktig del. Här anser eleverna att det är viktigt att gruppen består av 

personer de känner och vågar diskutera med. Några elever uttrycker också att det är en trygghet 

att delta i debatter som grupp eftersom de då kan stötta varandra inom gruppen. 

 

Eh … bra saker är typ om man är en grupp som vi var nu, då kan man få 

stöttning liksom i vissa frågor. (Julia) 

 

Vidare diskuteras gruppsammansättning utifrån heterogena och homogena perspektiv. Här 

förespråkar flertalet elever homogena grupper vilka sätts ihop utifrån kunskap och ambition då 

de anser det lättare att debattera med elever på samma nivå. De muntligt starka eleverna 

uttrycker att de ville utmanas genom att möta likasinnade elever för att få en livligare och mer 

dynamisk diskussion vilket leder till större kunskapsutbyte 

 

Jo, det kan nog spela roll, för om jag sitter i ett grupprum med en mindre grupp 

och jag skulle sitta med sådana som inte riktigt gillar att prata så skulle det 

inte riktigt komma igång någon slags konversation eller prat. (Nils) 

 

Alltså i sådana här saker kanske man ska dela upp så man har två omgångar. 

En omgång för alla som tar för sig lite mer. För det är lättare att vara med 

sådana som… t.ex. är man framåt vill så man inte vara i en grupp som bara är 
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tysta för då blir det inte mycket till debatt, men är man tyst får man mer 

chansen tillsammans med sådana som också är tysta. (Anna) 

 

Även de elever som själva är blyga eller tysta anser att homogena grupper är att föredra eftersom 

det annars finns risk att de drivande eleverna tar över debatten och de tysta eleverna inte vågar 

eller får chansen att tala.  

 

För de som inte säger så mycket, eller de som inte vill ta så mycket plats eller 

så, dom kan man sätta i en grupp och de som pratar lite mer i en grupp då. För 

då skulle de vara tvungna att säga mer än så där. (Julia) 

 

Endast ett fåtal elever förespråkar heterogena grupper. Dessa menar att heterogena grupper är 

mer rättvisa eftersom det då blir en mix av både muntligt starka och tysta elever. Ett argument 

är att det blir orättvist om det slumpar sig så att det blir grupper med antingen bara muntligt 

starka elever eller med bara tysta elever. 

 

- Det blir ju lite skillnad om man sätter kunnigt folk, om flera sådana i ett land 

och resten blir de som inte kan lika mycket som dom, då blir det kanske inte 

lika enkelt, eller vad man ska säga. (Olle) 

- Hur tänker du? (Lärare) 

- Blanda tycker jag, det är det bästa. Sen säger jag inte att jag är på topp, det 

är jag verkligen inte. Det alltså blir ju så om man inte blandar. (Olle) 

 

Här nämns även lärarens ansvar när det gäller gruppsammansättningen. Eftersom det är läraren 

som känner eleverna och vet vad eleverna vågar och kan menar eleverna att det vore bra om 

läraren gör grupperna i förväg så att ingen elev behöver känna sig särbehandlad.  

 

- Nästa gång vi har det kan du göra det i två grupper då? Och du vet ju 

antagligen vilka som inte pratade så mycket under debatterna vi hade i åttan 

och sjuan och denna, och då kan du ta dem i en grupp och de andra i en annan 

grupp. (Kurt) 

- Blir det inte särbehandling då? (Lärare) 

- Även om man kanske inte ska särbehandla så måste det ju inte vara en 

särbehandling ,utan det kan vara en chans. (Kurt)  
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5.4 Resultatsammanfattning 

Då resultatet är komplext eftersom samtliga kategorier svarar upp mot bägge 

frågeställningarna i olika utsträckning kommer här en kort sammanfattning.   

 

Resultatet visar att eleverna beskriver att de lär sig stegvis under hela debatt- och 

rollspelsprocessen. Framförallt poängterar de att det är viktigt att vara väl förberedd inför 

debatten/rollspelet vilket ökar deras möjligheter att göra en bra insats. Eleverna ser också 

fördelar med att arbeta tillsammans vilket ger dem möjlighet att interagera och utveckla ny och 

fördjupad kunskap. En annan fördel är att de får öva sig i demokratiskt arbetssätt. Det eleverna 

upplever negativt är dålig mottagarmedvetenhet bland kamraterna, vilket begränsar 

interaktionen. Studiens resultat visar vidare att eleverna ser att det finns många fördelar med att 

tilldelas fasta roller i debatter och rollspel. Framförallt får de möjlighet att betrakta ett 

problem/en fråga utifrån flera perspektiv. Rollen gör det också lättare att diskutera känsliga 

ämnen utan att behöva stå till svars för dessa. Många elever anser också att en fast roll 

underlättar inläsningen av bakgrundsinformation eftersom stoffet/materialet begränsas.  

 

Begränsningar som nämns är att olika roller skapar olika förutsättningar vilket majoriteten av 

eleverna upplever som orättvist. Framför allt handlar det om att vissa roller har kontroversiella 

åsikter vilket resulterar i att alla vill diskutera mot dem vilket i sin tur leder till en ojämn 

fördelning av talutrymme. Ytterligare orsaker till en ojämn fördelning av talutrymmet är 

blyghet, att inte våga prata inför klassen. Andra orsaker är okunskap, bristande förberedelse 

och oseriösa inlägg vilket stjäl talutrymme från andra. Här anser eleverna att en ojämn 

fördelning av talutrymmet begränsar deras möjlighet att visa sina kunskaper. Dessutom anser 

de muntligt aktiva eleverna att de begränsas av de tysta eleverna medan de tysta eleverna å sin 

sida upplever att de körs över och inte ges möjlighet att argumentera och visa vad de kan. För 

att undvika detta problem föreslår eleverna debatter i halvklass eller i mindre grupper på 4-5 

personer, vilket med fördel kan vara homogena. Här menar flera av eleverna att de "tysta 

eleverna" vågar ta för sig mer och därmed få större talutrymme samtidigt som de som redan 

vågar prata och tar talutrymme får möjlighet till en livligare diskussion där de utmanas och 

utvecklar ny kunskap.  
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6. Diskussion  

Avsnittet inleds med en diskussion kring metoderna i studien för att därefter diskutera resultatet 

i relation till bakgrund och teorier. Därefter kopplas resultatet till lärdomar och didaktiska 

implikationer för att avslutningsvis beröra nya frågor som studien väckt vilket kan vara uppslag 

inför framtida forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion  

Att använda elever ur den egna undervisningen i sin forskning kan skapa viss kritik. I detta fall 

gjordes bedömningen att fördelarna övervägde nackdelarna. Då samtliga elever i årskurs nio 

har arbetat med debatter under de tre år jag undervisat dem har de hunnit bilda sig en 

uppfattning om vad debatt och rollspel handlar om. De har även prövat olika former av debatt 

vilket gör att de kan göra jämförelser mellan dessa. En annan fördel med att använda sina egna 

elever är att de känner mig väl och vågar uttrycka sina åsikter och vara ärliga. Nackdelarna är 

att det finns risk för att svaren kan påverkas av relationen mellan forskaren och respondenten 

då respondenten kan känna att de är i beroendeställning gentemot forskaren, i detta fall mig, 

deras lärare. Eleverna kan också vid vissa tillfällen avvika från intervjuguiden och börja samtala 

om annat som har med skola och undervisning att göra. Flera elever ville också ha bekräftelse 

på sin prestation under själva debatten. Här är det viktigt att påpeka att det kan vara svårt att 

utifrån denna studie dra generella slutsatser som gäller för alla skolor och klasser angående 

elevers upplevelser av debatter/rollspel. Pedagogiska debatter kan se olika ut beroende på 

upplägg samt på hur ofta debatter genomförs i en skola eller klass. Inte minst spelar det 

sociokulturella perspektivet en betydande roll (Säljö, 2014; Dysthe, 2003) då resultatet är 

beroende av den kontext som elever och lärare befinner sig i.  

 

Vid insamlande av data användes både videodokumentation och enskilda elevintervjuer i form 

av stimulated reflection. Själva videodokumentationen fungerade bra med både ljud och bild. 

Möjliga hinder som kan ha påverkat är att elevreaktioner av olika slag kan handla om blyghet, 

det vill säga att inte vågar tala inför kamerorna, eller motsatsen, att spela ut och agera på ett för 

eleven inte adekvat sätt. Metodvalet som gjordes var i detta sammanhang gynnsamt då jag som 

forskare fick god tid att gå tillbaka och analysera det dokumenterade materialet. Ytterligare en 

fördel var att både verbal och icke verbal kommunikation samt samspelet mellan dessa två 

fångades med kameran (Bjørndal, 2005; Bråten, 1998). Elevintervjuer i form av stimulated 

reflection innebar ett stöd för både forskaren och respondenten. Framför allt gavs möjlighet att 
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se den dokumenterade debatten utifrån ett helhetsperspektiv. Här kunde respondenten reflektera 

kring både sin egen och kamraternas insats/agerande/lärande under debatten samtidigt som det 

gavs möjlighet att komma med spontana reflektioner under intervjuns gång. Ytterligare en 

fördel med stimulated reflection var att respondenterna fick möjlighet att utveckla sin förmåga 

till självreflektion och självvärdering (Schmid, 2011).  För forskaren fanns möjlighet att ställa 

kompletterande följdfrågor som var väsentligt i sammanhanget. En kritisk reflektion på 

stimulated reflection som metod är att respondenterna ibland svarade fåordigt och oprecist viket 

resulterade i att forskaren lockades till att snabb gå vidare till nästa fråga i intervjuguiden. På 

så vis begränsades respondentens möjlighet att utveckla svaren ytterligare. En annan reflektion 

är att videodokumentation av klassdebatter med elva efterföljande elevintervjuer i form av 

stimulated reflection är mycket tidskrävande, både när det gäller insamling och analysering av 

data samt transkribering av material.   

 

Analysredskapet som valdes var innehållsanalys då bedömningen var att denna analysmetod 

var den som gav bäst förutsättningar för att få fram svaren på frågeställningarna.  

Vid innehållsanalys kan det dock förekomma kritiska moment. En svårighet kan vara att välja 

ut de meningsbärande enheterna då risken finns att de antingen blir för stora eller för små. Blir 

de för stora så kan de innehålla mer än en företeelse och blir de för små kan det resultera i att 

de enbart innehåller fragment av innehållet. I båda fallen kan viktig information missas 

(Graneheim & Lundman, 2004). Nästa kritiska moment kommer i samband med 

kategoriindelningen. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är denna del av analysprocessen 

den svåraste eftersom målet är att kategorierna ska vara fullständiga och ömsesidigt. Här kan 

det uppstå svårigheter med att föra in respondenternas uttalanden under en enda kategori 

eftersom ett uttalande i vissa fall kan passa in i flera kategorier eller att flera kategorier hänger 

samman utan tydliga gränser dem emellan. Det kan även förekomma ett hierarkiskt förhållande 

mellan kategorierna vilket innebar att det krävdes subkategorier till vissa kategorier. 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Slutligen har jag reflekterat kring datainsamligsmetoden i sin helhet och kommit fram till att 

enskilda elevintervjuer kändes angeläget i denna studie eftersom varje elev fick möjlighet att få 

sin röst hörd utan påverkan från andra. En alternativ datainsamligsmetod som skulle fungerat 

är fokusintervjuer, vilket innebär att en grupp människor samlas för att diskutera ämnet/frågan 

under en viss begränsad tid (Wibeck, 2010). Styrkan med fokusintervjuer är att deltagarna 

interagerar och jämför sina tankar och erfarenheter med varandra (Morgan, 1996). 
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6.2 Resultatdiskussion 

I dagens samhälle betonas vikten av ett livslångt lärande. Att leva i ett samhälle i ständig 

förändring ställer helt nya krav på dagens unga. De ska exempelvis vara kommunikativa, 

ansvarstagande, flexibla, initiativtagande och reflekterande. För att möta dessa samhälleliga 

förändringar måste skolan ge eleverna förutsättningar att utveckla dessa förmågor (vilka ska bli 

redskap) för att klara framtida samhällskrav. Här betonas samarbete och kommunikation som 

förutsättning för att kunna få ett gott liv, men också för samhällets fortsatta existens och 

utveckling (Williams, 2002). Det är i detta sammanhang min forskning blir intressant. Genom 

att bearbeta aktuella samhällsfrågor i debatter och rollspel tränar eleverna sig att resonera, 

argumentera samt uttrycka och värdera åsikter, vilket svarar upp mot läroplanens kunskapskrav 

i de samhällsorienterade ämnena; geografi, historia, religion och samhällskunskap (Skolverket, 

2011a).  

 

6.2.1 Att lära tillsammans 

Flertalet forskare har, vilka tidigare nämnts i bakgrunden, tagit upp samspelets betydelse för 

lärande, interaktion och kunskapsutveckling (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson 

2000). I resultatet av den här undersökningen framgår att eleverna upplever att det finns många 

fördelar med att arbeta och lära tillsammans. Framför allt nämner eleverna att debatter och 

rollspel ger dem möjlighet att interagera och utveckla ny och fördjupad kunskap. Genom att 

samtala och lyssna till varandras åsikter och argument skapas möjlighet att se på samhällsfrågor 

ur olika perspektiv (Dysthe, 2003; Vygotskij, 1978). Eleverna i studien betonar också vikten av 

att vara påläst och väl förberedd då goda ämneskunskaper ökar deras möjligheter att delta i 

interaktion vilket bidrar till att utveckla ny kunskap och skapa rätt förutsättningar för en bra 

insats i debatter/rollspel (Williams, Sheridan, Pramling Samuelsson, 2000; Jönsson och 

Odenstad, 2014). Studien visar även att elever brister i ansvar när det gäller att förbereda sig, 

vilket resulterar i att deras möjlighet att interagera och utveckla kunskap begränsas. Oftast 

handlar det om att de inte utnyttjar förberedelsetiden fullt ut eller använt den på ett felaktigt 

sätt. För att dialog ska kunna skapas är det viktigt att ha en god mottagarmedvetenhet. Här anser 

elever att det är viktigt att inta en lyssnarroll för att kunna bygga vidare på kamratens argument 

och möjliggöra en fungerande debatt (Wennergren, 2007; Nilsson och Waldemarson, 2011). 

En bristande mottagarmedvetenhet upplevs negativt av eleverna eftersom betydelsefull 

information inte tas till vara vilket begränsar interaktionen dem emellan. Ytterligare en aspekt 

på kunskap som eleverna nämner i samband med debatt/rollspel är att de får möjlighet att öva 

sig i att debattera. Eleverna menar att ju fler gånger de övar sig på att debattera desto mer lär 
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de sig formen och hur de kan påverka och utveckla ett demokratiskt arbetssätt inför framtiden 

(Liljestrand, 2011). Att i debatter/rollspel arbeta mot både demokratimål och kunskapsmål 

anses därför viktigt. 

 

6.2.2 Att tilldelas en roll 

Att inta en roll, exempelvis i form av ett land eller en religion upplevs av eleverna i studien som 

både roligt och lärorikt. Enligt Axelzon, m.fl. (2007) är detta viktiga komponenter för lärande. 

Förutom att rollspel ger eleverna möjlighet att betrakta problem utifrån flera perspektiv, säger 

eleverna i min studie att det är skönt att spela en roll och slippa ta ställning eller argumentera 

för sin egen åsikt. (Jönsson Och Odenstad, 2014; NE, hämtad 2016-08-20). Här skiljer sig 

pedagogiska rollspel mot vanliga debatter där syftet är att debattera för sin egen åsikt utan krav 

på att komma överens (Skolverket, 2011b). Resultatet visar också att eleverna i studien tycker 

den fasta rollen underlättar inläsningen av material då de endast behöver läsa in sig på den egna 

rollen. Samtidigt framgår det tydligt av undersökningen att eleverna upplever själva 

rollfördelningen orättvis, vilket framförallt beror på att olika roller skapar olika förutsättningar. 

Här får de elever som tilldelas roller med kontroversiella åsikter mer talutrymme i debatten, 

eftersom alla andra vill debattera mot dem, medan elever med mer neutrala roller inte ges 

samma förutsättningar att kommunicera, interagera och visa sina kunskaper. För att undvika 

detta bör pedagogen se till att olika elever tilldelas de kontroversiella rollerna vid de olika 

debatterna. Samtidigt är det viktigt att förmedla till eleverna att det inte bara är rollen som anger 

hur det går för dem i debatten, utan vad de gör av den roll de tilldelas. Att tilldelas en roll som 

inte har så omstridda åsikter kan då bli en spännande utmaning. 

 

6.2.3 Talutrymme  

Ett problem som framhålls av eleverna i min studie är att talutrymme fördelas orättvist mellan 

dem i samband med debatter/rollspel. Att alla ska ges talutrymme anses viktigt ur både lärande- 

och bedömningsperspektiv. För att möjliggöra detta anser eleverna att både gruppstorlek och 

gruppsammansättning bör förändras. Det som förespråkas är mindre grupper, gärna i halvklass 

eller grupper bestående av 4-5 personer, samt en mer homogen gruppsammansättning utifrån 

muntligt aktivt kontra tysta elevers perspektiv. Detta skulle enligt eleverna innebära att de tysta 

eleverna vågar ta för sig mer och därmed få större talutrymme samtidigt som de som redan 

vågar prata och tar talutrymme får möjlighet till en livligare diskussion där de utmanas. 

Jämförelsen mellan denna studies resultat mot tidigare forskning om gruppstorlek och 

gruppsammansättning bör göras med viss försiktighet då muntligt starka/tysta elever inte är 
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synonymt med kunskapsmässigt starka/svaga elever.  Samtidigt ger tidigare forskning en 

indikation om gruppens påverkan på elevers resultat. Resultatet är dock tudelat. Här visar 

flertalet studier att heterogena grupper är att rekommendera då det gäller elevers lärande. 

Samtidigt finns forskning som visar att kunskapsmässigt starka elever har fördelar av att ingå i 

en homogen grupp, eftersom de tillsammans driver varandra framåt. Slutsatsen av detta blir 

följaktligen att kunskapsmässigt starka elever gynnas av alla gruppkonstellationer, oavsett 

storlek och sammansättning, medan de kunskapsmässigt svagare eleverna har fördel av att ingå 

i tämligen små heterogena grupper (Sjödin, 1991). Här ställs pedagogen inför uppgiften att sätta 

samman grupper utifrån en genomtänkt pedagogisk tanke, i denna studie med fokus på elevers 

lärande och en rättvis fördelning av talutrymmet.  

 

6.3 Lärdomar och didaktiska implikationer 

En slutsats av studien är att pedagogiska debatter/rollspel som undervisningsmetod är relativt 

komplex. Samtidigt som resultatet visar att eleverna ser många vinster med debatter/rollspel 

som pedagogisk metod finns områden som behöver utvecklas.  

En viktig lärdom av den här studien är att talutrymmet fördelas olika mellan eleverna. 

Framförallt upplever eleverna i min studie att gruppstorlek och gruppsammansättning spelar en 

avgörande roll för deras möjlighet att tala, argumentera och visa kunskaper. Ett 

utvecklingsområde blir därför att skapa gynnsamma grupper vilket både främjar elevernas 

lärande och skapar rättvisa förutsättningar angående fördelning av talutrymme. Gällande 

gruppstorlek är det angeläget att pedagoger beaktar det som framgår av både tidigare forskning 

och denna studies resultat, vilket innebär att debatter/rollspel bör genomförs antingen i 

halvklass eller i mindre grupper beroende på ämnesområde och syfte (Wood och O'Malley, 

1996). När det gäller gruppsammansättningen är det mer komplext eftersom studiens resultat 

med önskemål om homogena grupper går emot forskningen som visar att heterogena grupper i 

flesta fall skapar bättre förutsättningar för kunskapsutveckling (Sundberg, 2012 & Forsyth, 

2013). Med hänsyn till studiens resultat kopplat till tidigare forskning har pedagoger en viktig 

uppgift att optimera och bilda heterogena grupper i form av trygghetsgrupper, vilket ger 

eleverna förutsättningar att utmanas kunskapsmässigt av varandra samtidigt som de känner 

trygghet att tala och interagera (Wahlström, 1994). Genom att minska gruppstorleken, i 

halvklass eller smågrupper och förändra gruppsammansättningen i form av heterogena 

trygghetsgrupper skapas en kontext där alla elever ges talutrymme och goda förutsättningar till 

lärande och utveckling.    
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Tydligt i studien är också att eleverna upplever att olika roller skapar olika förutsättningar. För 

de elever som tilldelas länder med mer kontroversiella åsikter ökar möjligheten att diskutera 

och visa sina kunskaper, medan övriga elevers talutrymme minskar. För att åstadkomma en mer 

rättvis rollfördelning mellan eleverna är det viktigt att ansvarig pedagog skiftar de 

kontroversiella rollerna dem emellan. Samtidigt är det viktigt att medvetandegöra eleverna om 

att deras möjlighet att utveckla lärandet, interagera och visa kunskaper inte enbart handlar om 

vilken roll de blir tilldelad, utan även om hur de utvecklar rollen samt hur väl förberedda de är 

(Williams, Sheridan, Pramling Samuelsson, 2000). 

 

Implikationer av studiens resultat kopplat till bakgrunden kommer i min framtida undervisning 

visa sig på följande sätt: 

 

 Rättvisare fördelning av talutrymme genom en förändring av gruppstorlek och 

gruppsammansättning 

 Rättvisare förutsättningar i debatten genom att växla roller med kontroversiella åsikter 

mellan eleverna 

 

6.4 Framtida forskning 

I vidare forskning skulle det vara av intresse att undersöka debatter och rollspel ur ett 

grupperspektiv, då resultatet av studien visar att gruppsammansättning spelar en avgörande roll 

för hur talutrymmet fördelas. Särskild intressant att undersöka är vilken utsträckning 

gruppstorlek och gruppsammansättning påverkar elevernas prestationer.  

 

Ytterligare ett forskningsområde är att undersöka hur debatter och rollspel kan utvecklas via 

datormedierad kommunikation i form av olika digitala diskussionsforum, exempelvis chattrum. 

Framförallt är jag nyfiken på att undersöka om kvaliteten på diskussionen påverkas samt om 

det finns skillnader i hur elever interagerar beroende på om de möts digitalt eller ansikte mot 

ansikte. Dessutom väcks frågan om digitala/elektroniska diskussionsforum kan vara verktyg till 

att fördela talutrymmet rättvist mellan eleverna samt motverka talängslan. 
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Bilaga 2. Intervjuguide



 

 

 

Bilaga 1 

2014-11-11        1 (1)  

 

 

 

 

 

 

Till föräldrar med barn/elever på Ribbaskolan, Gränna skolområde  

 

Våra medarbetares egna studier och forskning kring den egna verksamheten är två mycket 

viktiga delar av hela Modellskoleprojektet. Genom att beforska den egna vardagen och 

undervisningen i den, samlar vi systematiskt på oss ny kunskap som ska komma alla barn och 

elever till godo.   

Vi kommer att genomföra den egna forskningen bl.a. genom observationer, bandade 

intervjuer och videoupptagningar av barn och elever. Denna datainsamling kommer vi 

därefter att bearbeta, analysera och bilda ny kunskap av. All data behandlas konfidentiellt och 

inget enskilt barn eller elev kan komma att kunna identifieras i det färdiga materialet.   

Vi hoppas att ni som föräldrar inte har något emot att era barn medverkar. Eftersom god 

forskning bygger på frivillighet, så har ni dock alltid möjligheten att välja. Skulle det därför 

vara så att ni inte vill att ert barn ska delta, är ni välkomna att höra av er till skolledningen så 

meddelar vi berörda medarbetare.   

 

Athanasios Serakis  

Bitr rektor Ribbaskolan, Gränna skolområde  

036-10 24 56 eller athanasios.serakis@jonkoping.se 

  

mailto:athanasios.serakis@jonkoping.se


 

 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

Nu har du deltagit i en klassdebatt där ni delats in i olika länder för att diskutera 

befolkningstillväxten i världen.  

 

 Hur upplevde du detta?  

 

 Lärde du dig någonting under debatten -rollspelet? 

Om ja, när? 

Om nej, varför inte?  

 

 Lärde du dig något av dina kamrater som du inte kunde tidigare?  

 

 Fick du visa dina kunskaper?  

På vilket sätt? 

Varför inte? 

 

 Vilken roll spelar samspelet med andra för ditt lärande? 

 

 Spelar gruppsammansättningen roll för ditt lärande/andras lärande? 

 

Inför debatten delades ni in i olika länder och fick därefter läsa in er på ert lands värderingar 

och åsikter, samt de andra ländernas värderingar och åsikter. 

 

 

 Vad hade du för roll i den debatten? 

 

 Hur kändes det att ha en fast roll att spela? 

 

Om du jämför debatter/rollspel med andra prov.  

 

 

 När lär du dig bäst? 

 

 Var är fördelarna och nackdelarna med en klass/gruppdebatt? 

 

 

 

Något mer du vill tillägga? 


