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Sammanfattning 
Studien undersöker vilken uppmärksamhet elever i behov av stöd får av sina ordinarie lärare under 
vanliga lektioner. Med hjälp av klassrumsobservationer studerades interaktionen mellan lärare och 
elever i och utan behov av stöd. Studien är huvudsakligen kvantitativ och bygger på strukturerade 
observationer av 11 lektioner i årskurs fem på en kommunal skola. I studien ingick 23 elever och två 
lärare. Det är framför allt den enskilda kommunikationen mellan lärare och elev som studerats. 
Observationerna kompletterades även med intervjuer med de i studien medverkande lärarna. Av 
observationerna framgår att det var eleverna som genom att påkalla lärarens uppmärksamhet styrde i 
vilken utsträckning de interagerade med läraren. Kommunikationen mellan lärare och elever pågick 
oavbrutet vilket gjorde att lärarna hade svårt att söka upp de elever som inte påkallade 
uppmärksamhet. Under de 11 lektionerna interagerade visserligen samtliga elever med lärarna vid 
minst fyra tillfällen, men det fanns stora variationer i hur ofta och hur länge elever i klassen 
interagerade med sina lärare. Observationerna visar vidare att av de sex elever som var i behov av stöd 
kommunicerade tre elever ofta och länge med lärarna, medan de tre andra eleverna i behov av stöd 
kommunicerade få gånger och under kort tid med läraren. Det finns därför anledning att 
medvetandegöra lärare om inkluderings- och exkluderingsprocesser i ett klassrum.  

 
 

Nyckelord 

Elever, behov av stöd, kommunikation, klassrum   



 
 

Innehåll 
Inledning 1	  
Syfte 2	  

Frågeställningar ................................................................................................ 2	  
Bakgrund 2	  

Interaktion ....................................................................................................... 2	  
Perspektiv ........................................................................................................ 3	  
• ............................................................................................................................... S
ociokulturella och kommunikativt relationsinriktade perspektiv ............................. 3	  
• ............................................................................................................................... D
emokratiskt perspektiv .................................................................................... 4	  

Elever i behov av stöd ........................................................................................ 5	  
• ............................................................................................................................... D
efinition och rätt till stöd .................................................................................. 5	  
• ............................................................................................................................... V
ilka elever är i behov av särskilt stöd? ............................................................... 5	  
• ............................................................................................................................... V
ad gör skolorna? ............................................................................................ 6	  
• ............................................................................................................................... S
pecialpedagogiska dilemman ............................................................................ 6	  
• ............................................................................................................................... F
örslag till ett bättre fungerande stöd ................................................................. 7	  

Genus .............................................................................................................. 8	  
Metod 9	  

Studiens deltagare ........................................................................................... 10	  
De insamlade uppgifterna ................................................................................. 10	  
Studiens genomförande .................................................................................... 11	  
Databehandling ............................................................................................... 12	  
Reliabilitet och validitet .................................................................................... 13	  
Etiska aspekter ............................................................................................... 13	  

Resultat 14	  
Initiativ och innehåll ........................................................................................ 14	  
Eleverna i klassen ............................................................................................ 15	  
Elever i behov av stöd ...................................................................................... 18	  
Flickor och pojkar ............................................................................................ 20	  
Resultatsammanfattning ................................................................................... 22	  

Metoddiskussion 23	  



 
 

Diskussion 24	  
Sociokulturellt perspektiv ................................................................................. 24	  
Demokratiskt perspektiv ................................................................................... 26	  
Studiens implikationer för den specialpedagogiska praktiken ................................. 28	  
Förslag till fortsatt forskning ............................................................................. 28	  

Referenser 29	  
Bilagor 32	  

Bilaga 1. Observationsschema ........................................................................... 32	  
Bilaga 2. Frågor till lärare ................................................................................. 33	  
Bilaga 3. Missivbrev ......................................................................................... 34	  



1 
 

Inledning 
Står i klassrummet mitt i en hagelstorm av frågor, berättelser, uppmaningar, förslag. Glada, ilskna, 
allvarliga, ledsna röster blandas. Hör jag alla? Ser jag alla? Är det någon som blåser bort eller sitter 
lämnad i den vinande ordvinden. (tankar hos författaren) 

Vad är det som händer mellan elever och lärare i ett klassrum? Hur blir atmosfären öppen och vänlig?  
Hur hinner läraren med att bemöta alla elever? I vilken utsträckning blir elever i behov av särskilt stöd 
sedda av läraren? Vad styr lärarna när de kommunicerar med sina elever? Einarsson och Granström 
(2002) ser interaktion som en positiv dynamisk process, där lärare möter elevers behov. Einarsson 
(2003) skriver om elevers och lärares dagliga möte, där lärarna ska stödja eleverna i deras läroprocess. 
Det sker både när eleverna arbetar individuellt, då läraren kommunicerar enskilt med dem och när 
läraren undervisar hela klassen. Den senare kommunikationen sker ”offentligt”, den är öppen för alla 
som befinner sig i klassrummet.  

Enligt den nya läroplanen ska elever i större utsträckning inkluderas och stödet till eleverna ska i 
möjligaste mån ges i klassrummet (Skolverket 2011). Hur kan det ske rent praktiskt? Vad behövs för 
att det ska fungera för läraren, för eleverna?  

Isaksson (2009) ser i sin forskning att det blir allt vanligare med specialpedagogiskt stöd utanför 
klassrummet, individuellt eller i liten grupp. Nilholm (2009) skriver om den nuvarande fokuseringen 
vid prestationer och resultat i tidningen Krut. Han menar att det tidigare idealet, social rättvisa och alla 
elevers rätt till att få plats i ”det vanliga klassrummet”, kommit i skymundan. De högre kraven på goda 
resultat i kombination med elevers rätt till stöd, kan vara del i den ökade segregeringen på skolorna. 

Med tanke på skolans roll i samhället är det överraskande hur lite vi vet om hur kommunikationen i 
klassrum och andra läromiljöer gestaltar sig. (Säljö, 2000 s. 238)  

Det verkar fortfarande, drygt tio år senare, ont om studier rörande den vardagliga situationen i 
klassrummet för elever i behov av stöd. Det är däremot många som observerat klassrummet ur ett 
genusperspektiv, bland andra Öhrn (1990) och Einarsson (2003).  

Det finns olika aspekter på vem som behöver lärarens uppmärksamhet i klassrummet och hur den bör 
fördelas. I den här studien riktas strålkastaren på det sociala samspelet mellan lärare och elever i behov 
av stöd. Framför allt på lärarens och elevens individuella möte. För elever är det viktigt att läraren ser 
och bryr sig om dem. Hanna, elev på Globala gymnasiet, menar att det är viktigt att läraren kan lyssna 
på och förstå eleven utifrån där han/hon befinner sig (Stendahl, 2011). Barin 9 år i Sätraskolan berättar 
hur en bra lärare ska vara:  

Jag tycker att en bra lärare ska hjälpa alla, inte bara två tre stycken. Om man inte förstår ska läraren 
kunna berätta det flera gånger tills man förstår. s.44 (Pedagogiska magasinet nummer 2 2011) 

Slutligen får Assarson (2009) avsluta med ett citat som tydliggör vad som är drivkraften till den här 
studien och för övrigt till allas vårt arbete på skolorna : 

… drömmen om en skola där alla barn, ungdomar och vuxna ska lära tillsammans i en gemenskap 
och där ingen ställs utanför, en skola där alla får känna sig värdefulla och behövda. s. 11   
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Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att belysa vilken uppmärksamhet elever i behov av stöd får av sina 
ordinarie lärare under vanliga lektioner. Det ska ske genom att interaktionen mellan lärare och elever i 
och utan behov av stöd undersöks. 

Frågeställningar 
Vem tar initiativ till interaktionen mellan lärare och elev? 

Hur ofta sker en interaktion mellan lärare och elev och hur länge varar den?  

Vad är innehållet i interaktionen? 

Skiljer sig lärarens interaktion mellan flickor och pojkar? 

Bakgrund 

Interaktion 
Hur lärare bemöter elever i skolan påverkar elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. 
(Einarsson 2003 s. 9) 

Det skriver Einarsson (2003) i sin avhandling om interaktion i klassrummet. Hon likställer där 
interaktion med kommunikation och talar även om interaktion mellan lärare och elev som möten. 
Också Ahlberg (2001) betonar att elevens utveckling beror på de förväntningar omgivningen har och 
samspelet mellan individen och de människor hon kommunicerar med. Alexandersson (2009) 
använder interaktion och samspel synonymt i sina studier av samspelet mellan elever i en klass. Även 
Berhanu & Gustafsson (2009) beskriver interaktion som ett ömsesidigt samspel, och talar om ett 
givande och tagande mellan olika parter. De ser också delaktighet som en viktig form av interaktion. 
Begreppet delaktighet kan både ha koppling till tillhörighet och till en känsla av acceptans, fortsätter 
de. Aneer (2010) menar att interaktion är möjlig mellan ojämlika parter, relationer kräver däremot två 
jämlika aktörer.  

Ahlberg (2009) betonar att kommunikationen som uppstår mellan människor är en förutsättning för att 
lärande ska ske. Hon refererar till Vygotskij, som talar om de läroprocesser som startar då eleven 
interagerar med vuxna och kamrater, vilket Vygotskij menar leder till den enskildes utveckling. I 
likhet med Ahlberg skriver Dysthe (2003) om lärande och relationer och menar att grunden i 
läroprocesser är deltagarnas samspel, språk och kommunikation. Hon menar att det är av stor vikt att 
det finns en balans mellan det individuella och det sociala. Lärande har att göra med omgivningen och 
är inte något som endast sker i elevens huvud, fortsätter Dysthe.   

Ahlberg (2009) skriver vidare att kommunikation är mycket mer än informationsöverföring och kan 
innehålla samspel, interaktion och ömsesidighet. Ska en verklig samverkan ske krävs en ömsesidig 
kommunikation, menar hon. Lindblad och Sahlström (2001) ser inte heller lärande som en överföring 
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av information och värderingar utan som en interaktionell process, där aktörernas handlingar påverkar 
vilka kunskaper och värderingar som eleverna tillägnar sig. Ahlberg (2009) och Lindblad och 
Sahlström (2001) talar om kommunikation mellan människor som ett medel för att konstituera 
kunskap, vilket de anser sker i kulturella och historiska sammanhang. Dysthe (2003) menar också att 
kunskapen inte existerar i ett tomrum utan är beroende av ett sammanhang; en historisk och kulturell 
kontext.  

Einarsson och Granström (2002) menar att interaktion kan ses som en dynamisk process där lärarna å 
ena sidan försöker tillfredställa elevers behov, och å andra sidan en konfrontation mellan lärares 
försök att fånga elevers uppmärksamhet och  elevers kamp för att få utrymme för sina egna behov och 
intressen.  

Westling Allodi (2010) kopplar lärande och utveckling till det sociala klimatet som skapas genom 
relationer i undervisningssituationen, mellan lärare och elever och mellan elever. Westling Allodi ser i 
sin studie att elevernas självuppfattning, motivation och lärande påverkas av hur klassrumsklimatet är 
och betonar pedagogens viktiga roll i skapandet av ett socialt klimat i gruppen där alla elever känner 
sig delaktiga. 

I föreliggande studie jämställs interaktion och kommunikation. Den interaktion som sker i 
klassrummet betraktas vara av betydelse för elevernas lärande och utveckling.  

Perspektiv 
Det är av betydelse för studien att här beskriva några olika perspektiv, då den synen på lärande och 
deltagande ligger till grund för studiens observationer, resultat och diskussion. 

Sociokulturella och kommunikativt relationsinriktade perspektiv 

Under många år har ett individinriktat perspektiv varit dominerande inom skolans värld. Ahlberg 
(2001) skriver att svårigheter utifrån det perspektivet ses som knutna till individen och insatser görs 
för att anpassa eleven till skolans normer. På många sätt är det perspektivet fortfarande dominerande 
på skolor och har förstärkts genom de senaste årens fokusering på att tidigt kartlägga elevers 
svårigheter och att diagnostisera dem. Många forskare har dock utvecklat lärandebegreppet i andra 
riktningar. Lindblad och Sahlström (2001) ser att synen på lärande har förändrats från att ses som ett 
tillägnande till att ses som ett deltagande. Många forskare anser idag att deltagande i interaktion är en 
viktig väg till lärande och socialisation. För att beskriva dessa tankar har flera nya perspektiv 
formulerats. Två av dessa är det kommunikativt relationsinriktade och det sociokulturella perspektivet. 

I det kommunikativt relationsinriktade perspektivet riktas, enligt Ahlberg (2001), intresset mot att 
studera kommunikation och meningsskapande på olika nivåer i skolans verksamhet. Syftet är att 
beskriva hur olika språkliga och sociala sammanhang formas och samspelar i en ömsesidig påverkan. 
Det är samspelet mellan skolans organisation och verksamhet och den enskilde eleven som står i 
centrum. Förutom att beskriva hur kommunikation, delaktighet och lärande påverkar varandra, 
undersöks också interaktionens betydelse för elevens lärande och delaktighet, skriver Nordevall, 
Möllås och Ahlberg (2009). 

De sociala sammanhang i vilka människor befinner sig skapar den sociala praktiken i skolan. Där 
pågår en oavlåtlig ström av handlingar och samtal som sätter gränser och ger möjligheter för att 
stödja elever i svårigheter. (Ahlberg 2001 s. 23) 
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Inom det sociokulturella perspektivet ses samspel och interaktion mellan individ och kollektiv som 
avgörande för utvecklingen, skriver Dysthe (2003) och Säljö (2000). Säljö betonar att den viktigaste 
läromiljön är interaktionen i vardagen och det naturliga samtalet, vilka formar människor till 
sociokulturella varelser. Språk och kommunikation är grundläggande element i läroprocesserna, 
skriver Dysthe, och framhåller vidare kommunikationens betydelse för tänkandets utveckling.  Även 
Andreasson och Asp-Onsjö (2009) lyfter fram språket som det viktigaste kollektiva verktyget för att 
möjliggöra samspel mellan människor. 

Alexandersson (2009) refererar till Vygotskij som betonar lärarens betydelse i läroprocessen och 
menar vidare att läraren skapar en social miljö. För att en kommunikation ska ske behövs en aktiv 
elev, en aktiv lärare och en aktiv miljö, fortsätter Alexandersson. Även Säljö (2000) refererar till 
Vygotskij, som menar att en elev kan prestera betydligt bättre i samarbete med stödjande vuxna eller 
jämnåriga kamrater än vid individuellt arbete.  

Likaså Lindblad och Sahlström (2001) har förankring i ett sociokulturellt perspektiv. De ser 
interaktion som grundläggande sociala handlingar. Genom att förhålla sig till andra människors sociala 
handlingar bygger man sociala relationer och strukturer. Lindblad och Sahlström menar även att 
lärande är knutet till deltagande i kulturella aktiviteter. De försöker i sin forskning förstå lärandet ur de 
lärandes perspektiv och undersöker hur elever tar sig an uppgifter och vilka avsikter de har. 

I den nya läroplanen finns sparsamt med formuleringar som kan kopplas till ett sociokulturellt 
perspektiv. Under “Skolans värdegrund och uppdrag” finner man dock att: 

Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att 
lära. (Skolverket, 2011 s. 10) 

Demokratiskt perspektiv 

I Lgr 11 står som första mening under rubriken ”Skolans värdegrund och uppdrag”:  

Skolväsendet vilar på demokratins grund. (Skolverket, 2011 s. 7) 

 I texten under beskrivs skolans demokratiska uppdrag med formuleringar som ”alla människors lika 
värde”, ”jämställdhet mellan kvinnor och män” och ”solidaritet med svaga och utsatta”. Det tydliggörs 
även att utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet skolan finns och att den ska bedrivas i 
demokratiska arbetsformer. Hänsyn ska också tas till elevers olika förutsättningar och behov. 
(Skolverket, 2011) 

Nilholm (2009) definierar en demokratisk skola som en skola där elever, oavsett geografisk hemvist, 
kön och social bakgrund får en likvärdig kvalitet på sin utbildning. Han menar vidare att elever har rätt 
till delaktighet och inflytande i klassrummet. Siljehag (2010) skriver om rätten att på egna villkor delta 
i en demokratisk gemenskap. Även Haug (1998) och Nilholm (2009) talar om allas rätt till deltagande 
i samhällsgemenskapen och om ett demokratiskt deltagarperspektiv där alla elever, på sina egna 
villkor, har rätt till en gemensam undervisning.   

Även Helldin (2010) talar om att skolan ska skapa möjligheter för att alla ska kunna ingå i en större 
gemenskap. Han talar om ”skulden för elevers misslyckande”, som i en demokratisk skolform flyttas 
från elever i svårigheter till det ojämlika system, vilket han menar behöver omskapas. Berhanu & 
Gustafsson (2009) kopplar ett demokratiskt samhälle till jämlikhet och de menar att i begreppet ligger 
föreställningen om allas lika värde och rätt att ingå i den sociala gemenskapen samt vikten av att dela 
samhällets resurser lika. I likhet med Berhanu & Gustafsson framhåller Ahlberg (2009) att ett jämlikt 
samhälle bygger på idéer som alla människors lika värde, rätt till respekt, lika behandling och 
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möjligheter. I ett demokratiskt system måste även sociala värderingar som alla människors lika värde 
och okränkbarhet ingå, anser Westling Allodi (2010). 

Med utgångspunkt i synen på lärande och deltagande i perspektiven ovan är kommunikationen i 
klassrummet av stor betydelse. Det handlar både om att ur ett demokratiskt deltagarperspektiv ge 
elever lika möjlighet till att bli sedda och få komma till tals i klassrummet och att ur ett sociokulturellt 
perspektiv bidra till elevers lärande och sociala utveckling och därmed ge dem möjlighet att lyckas 
såväl i skolan som i andra sammanhang. I fortsättningen kommer dessa två perspektiv; det 
demokratiska och det sociokulturella, att användas för att relatera till det som sker i klassrummet.  

Elever i behov av stöd 

Definition och rätt till stöd 

Elever i behov av särskilt stöd är, enligt Heimersson (2009), det vanligaste uttrycket för att beskriva 
elever som inte utvecklas kunskapsmässigt och socialt som sina jämnåriga kamrater. Isaksson (2009) 
definierar elever i behov av särskilt stöd, som de elever vilka har någon form av svårigheter i skolan 
eller med skolarbetet och därmed riskerar att inte nå kunskapsmålen. Vilka skolsvårigheter som är 
avvikande är inte tydliggjort centralt, menar han, utan det är den enskilda skolan och dess lärare som 
beslutar vad som är onormalt med hänsyn till arbetsförmåga, kunskapsnivå eller social anpassning. 
Det har visat sig svårt att tydliggöra var gränsen går och allt fler experter blandas in i 
bedömningsprocessen, fortsätter Isaksson. Vanligen upprättas ett åtgärdsprogram för elever i behov av 
särskilt stöd och skolan föreslår stödinsatser. 

I den nya läroplanen tydliggörs att alla som arbetar i skolan ska ”uppmärksamma och stödja elever i 
behov av särskilt stöd” och ”stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter”  
(s. 14, Skolverket, 2011). Elever i behov av särskilt stöd har således rätt till stöd och rektor är ansvarig 
för att åtgärdsprogram upprättas och att särskilt stöd ges. Enligt Salamancadeklarationen är 
målsättningen, för de 92 länder som var representerade vid mötet, att elever i behov av särskilt stöd 
ska få undervisning inom det ordinarie utbildningsväsendet utifrån en pedagogik som sätter eleven i 
centrum (Svenska Unescorådet, 2006). Anpassning av undervisningen, så att den passar alla elever, är 
en angelägenhet för hela skolan (Haug,1998; Isaksson, 2009). 

Vilka elever är i behov av särskilt stöd?  

Asp-Onsjö (2006) ser i sin studie om åtgärdsprogram att 20 procent av eleverna i svensk skola behöver 
särskilt stöd för att nå målen. Liknade resultat får Skolverket (2003) i sin kartläggning av 
åtgärdsprogram och särskilt stöd. De menar att det är 21 procent som behöver, men bara 17 procent 
som får särskilt stöd. Det är lika stor andel pojkar och flickor bland eleverna som inte får det stöd de 
behöver.  

Det är fler pojkar än flickor som behöver stöd, skriver Andreasson och Asp-Onsjö (2009), men flickor 
mår trots det sämre och upplever en större stress. Det finns olika tankar om varför fler pojkar är i 
behov av stöd, som exempelvis avsaknad av manliga förebilder i skolvärlden, senare fysisk mognad, 
en större motorisk oro och koncentrationssvårigheter. Andreasson och Asp-Onsjö ser även en skillnad 
i vilken sorts stöd som ges. Flickor anses oftare behöva omsorg och pojkarna bemöts med en 
prestationsinriktad diskurs.  
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Helldin och Sahlin (2010) pekar på risken att barn till föräldrar med låga inkomster, barn med 
funktionsnedsättningar, barn till psykiskt sjuka föräldrar och barn till utrikesfödda föräldrar får sämre 
förutsättningar i skola och samhälle.  Fischbein (2007) påtalar att det finns en risk att elever, som inte 
har goda förutsättningar att vara självgående, missgynnas då skolan utvecklas i riktning mot en mer 
”fri skola”, där eleverna förväntas vara mera aktiva och självständiga i sitt eget lärande.  

Vad gör skolorna? 

Elevers svårigheter rör framför allt lärande och beteende (Skolverket, 2008). Det finns lika många 
flickor som pojkar som har svårigheter med lärande och vanligast är läs- och skrivsvårigheter. Det är 
däremot betydigt mer frekvent att pojkar har koncentrations- och socioemotionella svårigheter. Det 
framkommer i kartläggningen att särskiljande lösningar som enskild undervisning med 
speciallärare/specialpedagog, elevassistent och särskild undervisningsgrupp är vanliga. Ofta 
förekommande åtgärder är övning av färdigheter och socioemotionell träning. De intervjuade 
rektorerna framhåller att det skulle vara önskvärt med mer inkluderande lösningar som anpassad 
klasstorlek, extra lärarresurs och handledning av specialpedagog. Trots rektorernas önskan är det här 
åtgärder som är mindre vanliga, enligt Skolverket (2008). 

Groth (2007) kommer i sin avhandling fram till att elevers självbild, självvärde och lärande påverkas 
negativt av specialpedagogiska åtgärder som innebär avskiljande från klassen. Eleverna känner sig 
annorlunda på ett negativt sätt, upplever sig som mindre värda och får kommentarer från sina 
klasskamrater. Groth menar även att det nuvarande betygsystemet och lärandestrukturen i den vanliga 
undervisningen är negativa faktorer vad gäller elevers självbild. 

Alla elever som behöver stöd får det inte, skriver Myndighet för skolutveckling (2005). I rapporten, 
som bygger på fallstudier i tio skolor, står att läsa att var femte elev som behöver särskilt stöd inte får 
det. Det är framför allt barn till utlandsfödda som får mindre stöd än de bedöms behöva, men även 
tysta, initiativsvaga och blyga barn kommer i kläm. Heimersson (2009) bekräftar att tysta och 
försiktiga elever med lärande problem har svårt att få uppmärksamhet i klassrummet. Utåtagerande 
elever får ofta mycket stöd, men skolan utreder sällan orsaker till deras beteende, skriver Heimersson 
(2009) och Myndighet för skolutveckling (2005) och åtgärderna fokuseras snarare på att korrigera 
deras beteende än att stödja lärandet.  

Anledning till att elever får stöd kan vara att de har starka föräldrar som kräver det. I Skolverkets 
rapport (2008) framhålls att föräldrars utbildning betyder mycket för hur elever lyckas med 
skolarbetet. De välutbildade föräldrarna kan dels stödja sitt barn i skolarbetet, men även utöva 
påtryckningar, så att eleven erhåller särskilt stöd. Även Myndighet för skolutveckling (2005) ser i sin 
forskning att de lågmälda föräldrarnas barn blir förlorare i kampen om resurer. De skriver vidare att 
orsaker till att elever får för lite stöd är följande: brister i ekonomiska resurser,  personalens 
kompetens, organisation samt elevers ovilja att ta emot hjälp.  

Specialpedagogiska dilemman 

Nilholm (2006) skriver om inkludering och alla elevers rätt att närvara i klassrummet och talar vidare 
om dilemmaperspektivet där alla elever ska berikas av utbildningen, samtidigt som var och en ska bli 
bemött på sin nivå utifrån sina förutsättningar. Nilholm menar att det finns flera utmaningar att ta 
ställning till såsom om elever ska kategoriseras eller bemötas som individer. Han frågar sig även om 
elevers olikhet ska ses som en tillgång, om elever ska kompenseras eller om delaktighet ska vara ett 
överordnat mål. 
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Assarson (2007) skriver i sin avhandling om pedagogers dilemma att anpassa uppgifter så att de passar 
elever på olika nivåer och på samma gång försäkra sig om att de är delaktiga i både lärande och 
gemenskap. I studien uttrycker många lärare oro över hur de i praktiken ska genomföra inkludering 
och anpassning. De säger sig även ha svårigheter att se till både kunskapsmässiga och sociala sidor. 
Det blir enligt Assarson tydligt att det sociala- och det kunskapsinriktade behandlas som två separata 
delar. Hon ser vidare ett dilemma på ett annat plan, där idén om den goda gemensamma skolan står 
mot en marknadssyn på skolan där individualism och konkurrens är viktiga begrepp. Westling Allodi 
(2010) menar att skolor har svårigheter att både anpassa sig till och ta till vara varje barns unika 
erfarenheter och tillgodo se varje elevs rätt till en rättvis utbildning.  

Haug (1998) påtalar risken att elever som inkluderas kan osynliggöras om inte en noggrann 
individanpassning görs. Heimdahl Mattson och Malmgren Hansen (2009) ser i sin forskning att lärare 
kan ha olika inställning till  inkluderade elever. Lärarna kan se dem som lika de andra eleverna vilket 
medför att få anpassningar av miljön görs eller se dem som annorlunda de övriga eleverna, vilket kan 
orsaka särbehandling. De kan slutligen använda elevers olikheter på ett stimulerande sätt och genom 
ständigt återkommande observationer och utvärderingar förbättra undervisningen för eleven och de 
övriga i klassen. 

Haug (1998) menar även att skolor kan ha svårt att utnyttja speciallärare på annat sätt än att arbeta 
med elever individuellt utanför klassrummet, då det kan uppstå svårigheter då specialläraren försöker 
påverka den vanliga undervisningen i inkluderande riktning. Nilholm (2006) anser att ”vanliga” lärare 
är kapabla att undervisa ”elever i behov av särskilt stöd”. 

Förslag till ett bättre fungerande stöd 

Giota och Emanuelsson (2011) har intervjuat rektorer vilka menar att lärares kompetens är viktigast 
för att stödet till elever ska bli effektivt och leda till ökat lärande. Likaså Myndighet för skolutveckling 
(2005) menar att ett fungerande stöd inte bygger på högre vuxentäthet utan på ändamålsenlig 
kompetens hos personalen. Skolverkets (2005) menar att det finns vissa gemensamma nämnare för 
skolor med hög måluppfyllelse. Det är skolor med gott självförtroende som är handlingskraftiga. De 
satsar på kunskap och omsorg och de är småskaliga, antingen som skolor eller indelade i arbetslag som 
begränsar antalet barn. Lärarna tar tag i problem och har höga ambitioner vad gäller resultat.  

Möllås (2009) intervjuar i sin studie ungdomar på gymnasiet och ser där att individinriktade resurser 
är av stor vikt, men att det också är nödvändigt att göra förändringar i skolans organisation och i 
undervisningens innehåll och genomförande. Hon framhåller att ungdomar som är i svårigheter har 
möjlighet att överbrygga dessa då de är delaktiga, både i en social gemenskap och i sin lärandeprocess. 
Genom att ha en tät kommunikation med en ansvarig lärare görs eleven delaktig och kan så 
småningom ta över ansvaret för sin studiesituation, skriver hon. 

Groth (2007) kritiserar skolans indelning i klasser som han menar bör tas till omprövning. Han 
förespråkar i stället mindre och flexibla studiegrupper där verksamheten kan individualiseras utan att 
elever behöver lämna gruppen för att få stöd. 

Nyborg (2011) finner, i sin studie om medierad undervisning, att speciallärare främst använder sig av 
metoden att hjälpa elever att fokusera på uppgiften och att utvidga elevens kognitiva medvetenhet om 
studieområdet. Han menar att lärarna även borde ge eleven beröm och visa uppskattning för 
hennes/hans ansträngningar, vilket skulle kunna leda till bättre resultat. Ahlberg (2001) påtalar att 
lärares entusiasm och uppmuntran är en de viktigaste faktorerna för att skapa engagemang för 
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matematik hos flickor. Westling Allodi (2002) poängterar vikten av att lyssna på barn och ta deras ord 
på allvar.  

Genus 
Barron (2004) ser kön som en social konstruktion och menar att rådande normer och värderingar i 
samhället påverkar flickors och pojkars identitetskapande. Enligt det socialkonstruktivistiska 
perspektivet är det är möjligt att påverka de rådande villkoren för män och kvinnor, menar Barron. 
Ahlberg (2009) skriver om jämlikhet och kopplar det till lika behandling och alla människors lika 
värde. Skolan ska enlig läroplanen arbeta aktivt för att “främja kvinnors och mäns lika rätt och 
möjligheter” (Skolverket 2011 s.8). Att personalen ska arbeta för jämställdhet kan därför, enligt 
Ahlberg, ses som en politisk intention. 

Öhrn (1990) gjorde en studie i syfte att studera könsmönster i klassrumsinteraktionen. Hon ville 
genom observationer veta mer om hur flickors och pojkars lärarkontakter såg ut och studerade hur 
elever och lärare uppfattade varandra genom att intervjua ett antal elever i år 9 och deras lärare. 
Resultatet var att tre av klasserna var dominerade av pojkar. Pojkarna tog större plats i det offentliga 
rummet, de fick fler tillsägelser och de tog oftare kontakt med läraren. I två av klasserna var 
förhållandet det motsatta, dock inte lika entydigt. Könsskillnaderna var i vissa avseenden ganska små, 
men både lärare och elever betraktade klasserna som dominerade av flickorna. De personliga 
kontakterna, mellan lärare och elev när klassen arbetade, var dock jämt fördelade mellan pojkar och 
flickor, skriver Öhrn. 

Einarsson (2003) genomförde observationer i 58 elevgrupper på 13 skolor i syfte att öka kunskapen 
om elevers och lärares interaktion i klassrummet. För att se vad lärare har för uppfattningar om 
interaktionen med sina elever intervjuade hon även lärare. Einarsson ville se om lärares kön påverkade 
interaktionen i olika åldrar. Hon menar att pojkar generellt tog mer plats i klassrummet och såg i sin 
studie att både lärare och elever skapade och upprätthöll olika utrymme för flickor och pojkar. 
Einarsson (2003) och Öhrn (1990) kom båda fram till att det inte är alla pojkar utan en del av 
pojkgruppen som stod för stor del av interaktionen. Kvinnliga lågstadielärare och manliga 
högstadielärare hade dock lika mycket kontakt med flickor som med pojkar, menar Einarsson. Hon 
menar att klassrumsinteraktion är en komplex situation och det är många faktorer som påverkar och 
upplevs påverka denna. Einarsson har jämfört svensk- och matematiklektioner och menar att ämnet 
har en begränsad betydelse för hur interaktionen ser ut, medan Öhrn i sin studie ser att pojkar 
dominerar i högre grad på NO-lektioner och flickor dominerar på lektioner i svenska och barnkunskap. 
Klasstorleken spelar en mindre roll för hur interaktionen utvecklas, men man kan se tendenser att 
flickors interaktion ökar i mindre grupper, skriver Einarsson. 

Under Einarssons (2003) intervjuer blir det tydligt att lärarna anser att det är eleverna som förser sig 
med talutrymme och på så vis upprätthåller traditionella könsrollsmönster. Även i Öhrns studie (1990) 
menar lärarna i intervjuer att det är pojkarna som skapar utrymmet i klassrummet och detta är något 
som står utanför lärarnas kontroll. I Öhrns intervjuer med elever och lärare framkommer tankar om att 
flickorna i årskurs nio använder sig av sin kvinnlighet i förhållande till de manliga lärarna. Även 
Einarsson (2003)  ser i sin undersökning att det finns en, ofta omedveten, laddning mellan manliga 
högstadielärare och flickor. Detta leder, enligt Einarsson, till att de manliga lärarnas uppmärksamhet 
av flickorna ökar i dessa åldrar. 
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Holm (2005) gör en jämförelse av flickor och pojkars klassrumsbeteende 1992 och 2005. Studien 
bygger på intervjuer med elever i årskurs nio. Hon ser en trend att flickors aktivitet i klassrummet har 
ökat. Flickorna deltar i större utsträckning i diskussioner och kommer med förslag. Det är dock, enligt 
Holm, framför allt inom traditionellt kvinnliga områden som flickorna ökar sin aktivitet, som att visa 
omsorg och ta ansvar för att verksamheten i klassrummet fungerar.   

Metod 
…förståelsen av lärande och socialisation som situationellt förankrade sociala och kulturella 
processer som människor är delaktiga i, kräver att man kan dokumentera dessa processer i sitt 
sammanhang. Man måste alltså ut och vara närvarande i den praktik man vill beskriva. (Lindblad & 
Sahlström, 2001 s. 16)  

Observation valdes som metod för att studiens syfte och frågeställningar skulle kunna besvaras på ett 
tillfredställande sätt. Observationer är fördelaktiga då de utgår från iakttagelser observatören gör och 
inte från den information som deltagarna väljer att ge, skriver Einarsson (2003). Vid strukturerade 
observationer sker en direkt iakttagelse av beteendet, vilket är en fördel, menar Bryman (2002). Det 
finns en risk att respondenter minns fel eller inte är sanningsenliga vid intervjuer och 
surveyundersökningar. Det är främst inom klassrumsforskning som observationer har använts, 
fortsätter Bryman. Det finns, enligt Björndal (2009), vissa fallgropar som många observatörer faller i, 
men medvetenhet om dem kan minska felkällorna. Observatörens egen bakgrund kan till exempel 
påverka resultaten och det finns en risk att man fokuserar för mycket på det positiva. Det är vid 
strukturerade observationer svårt att få veta avsikterna bakom beteendet, påtalar Bryman. Särskilt om 
miljön är obekant finns risk att verksamheten ses utifrån ett irrelevant eller felaktigt perspektiv.   

Intentionen har varit att studera fenomenet interaktion utifrån en bred ansats. Studien är till stor del 
kvantitativ, då insamlandet av data skett på ett strukturerat sätt med hjälp av observationsschema. 
Analysen som gjorts har haft både kvantitativa och kvalitativa inslag. En kvantitativ undersökning 
medför att det är lättare att jämföra grupper, exempelvis mellan elever i och utan behov av stöd och 
mellan olika lärare. Studien har varit strukturerad, vilket Bryman (2002) beskriver som en teknik med 
fasta regler för observation och registrering. Dessa tydliggörs i det observationsschema som hjälper 
forskaren att inrikta sig på de sidor av beteendet som är relevanta med tanke på syfte och 
frågeställningar. Enligt Björndal (2009) är strukturerade observationer mindre krävande för ovana 
observatörer och fordrar mindre tid. Data som genererats kan presenteras på ett överskådligt och 
fokuserat sätt. Nackdelen med strukturerade observationer är att observatören kan blir mindre öppen 
för att se det som går utanför de kategorier som avgränsats innan observationerna inleds, skriver 
Björndal. En annan nackdel är att strukturerade observationer genererar en stor mängd data och det 
kan vara svårt att koppla ihop de fragmentariska delarna till en större, mer generell bild, skriver 
Bryman (2002). Observationerna i föreliggande studie genomfördes med en medelstor öppenhet, 
lärare och elever visste att det var samarbete mellan lärare och elever som studerades, men inte exakt 
vad som registrerades i observationsschemat.  

För att erhålla en bredare och mer mångsidig förståelse av det som observerats i klassrummet 
kompletterades observationerna med två semistrukturerade intervjuer med de medverkande lärarna. 
Forskaren har vid den typen av intervju en lista över olika teman som önskas beröras, men den 
intervjuade formulerar svaren fritt och har frihet att påverka riktningen av intervjun, enligt Bryman 
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(2002). Einarsson (2003) skriver att hon i sin observationsstudie intog ett forskarperspektiv där hon 
observerade och registrerade den interaktion som ägde rum. Det studerade kan, fortsätter Einarsson, 
även beskrivas ur ett lärarperspektiv, där fokus ligger på lärarnas uppfattningar och föreställningar om 
deras interaktion med eleverna. Björndal (2009) lyfter fram att man i ett samtal har möjlighet att ta den 
andres perspektiv. Avsikten med intervjuerna i den här studien var att bättre kunna förstå och tolka de 
resultat som framkommit under observationerna.  

Kvale och Brinkmann (2009) menar att kombinationen av kvantitativa och kvalitativa metoder är ett 
kontroversiellt ämne idag. Svårigheten, anser de, ligger främst i att praktiskt kunna hantera de båda 
metoderna. Intervjuer kan fungera som en hjälpmetod till andra metoder, fortsätter de, och det är vad 
som avses i det här fallet, då tyngdpunkten ligger på observationerna och intervjuerna ses som ett 
komplement. 

Studiens deltagare 
 Observationerna har genomförts i årskurs fem på en kommunal F-9-skola i Storstockholm. Tre lärare 
ansvarar tillsammans för skolans två klasser i årskurs fem. Två av dessa lärare, båda kvinnor, ingick i 
studien tillsammans med eleverna i den ena klassen. Det går 23 elever i klassen, åtta flickor och 
femton pojkar. Lärarna undervisar i matematik och NO respektive idrott och SO.  

Enligt lärarna var det ingen elev i klassen som bedömdes vara i behov av särskilt stöd, ingen elev hade 
åtgärdsprogram eller bedömdes ha svårigheter att nå upp till målen. Det fanns dock, menade lärarna, 
elever som behövde mer stöd än andra. Två elever i klassen fick extra stöd i engelska av en 
specialpedagog någon gång i veckan. En elev, som nyligen börjat i klassen, hade nyligen fått ett lågt 
resultat på en lässcreening. För att kunna studera i vilken utsträckning elever i behov av stöd 
interagerar med läraren, tillfrågades lärarna, efter observationerna var avslutade, om vilka elever som 
inte nått målen i ett visst moment under höstterminen. I matematik var det sex elever som inte nått 
godkändnivå på det senaste matematikprovet. I SO var det fem elever som inte slutfört uppgiften de 
arbetat med under det senaste fem veckorna på ett godkänt sätt. Totalt var det sex pojkar och en flicka 
som inte nått godkändnivå, fyra av pojkarna nådde varken målet i SO eller i matematik. De elever som 
fick extra stöd i engelska var med bland de elever som inte nått målen i de två aktuella 
bedömningarna. 

De insamlade uppgifterna 
Observationerna hade en hög grad av struktur. Kategorierna bestämdes på förhand och valdes för att 
belysa den interaktion som sker mellan lärare och elever. Ett observationsschema (se bilaga 1) 
utarbetades delvis inspirerat av Öhrn (1990). Syftet med ett observationsschema, enligt Bryman 
(2002), är att systematiskt registrera varje deltagares beteende så att en sammanställning av de olika 
beteendekategorierna är möjlig att genomföra. Bryman skriver vidare om olika tillvägagångssätt vid 
registrering av beteenden. Observatören kan exempelvis vänta och registrera olika händelser. I det här 
fallet har de tillfällen då lärare och elev interagerar registrerats.  

En skiss över möbleringen i klassrummet där varje elev hade en kodbeteckning gjordes vid det första 
observationstillfället, för att det vid analysen skulle vara möjligt att identifiera varje elev utan att 
identiteten röjdes. Utifrån kodbeteckningen blev elevens kön och plats i klassrummet tydliggjord. 
Observationerna nedtecknades på ett formulär med plats för olika kategorier som elevens beteckning, 
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kön, behov av stöd, vem som tog initiativ, hur lång tid kommunikationen varade, vilken kvalitet och 
vilket innehåll interaktionen hade. I kvaliteten gjordes en bedömning av vad kommunikationen 
handlade om, som hjälp, scaffolding (anpassat stöd, Alexandersson, 2009), diskussion, tillsägelse eller 
att visa (exempelvis hur man ritar ett diagram). I kategorin innehåll bedömdes om interaktionen rörde 
sig om procedur (uppgiftens innehåll och utformning), ämnet, praktiskt (att leta efter något, hämta ny 
bok i skåpet) eller privat.  

Den kommunikation som skedde mellan läraren och hela klassen, den offentliga kommunikationen, 
registrerades på ett enklare sätt i ett anteckningsblock. Där antecknades elevens beteckning och vilken 
typ av kommunikation det var, såsom fråga, svar, diskussion och kommentar. Ljud- och 
bildupptagningar gjordes inte då de bedömdes påverka lärares och elevers beteende i större 
utsträckning. Det kan också kännas mer integritetshotande att bli filmad än enbart observerad och 
därmed göra det svårare att få föräldrars tillåtelse att genomföra en studie. Observationen rörde det 
som skedde i hela rummet och det är svårt att täcka in ett så stort område, som ett helt klassrum, med 
en stationär filmkamera.  

Frågor och teman till intervjuerna formulerades för att tydliggöra lärarnas uppfattningar och tankar om 
interaktionen med sina elever. Där fanns även frågor som uppkommit under observationerna, bland 
annat den om vad som styrde lärarens val i vissa situationer (se bilaga 2). 

Studiens genomförande 
Urvalet är ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman (2002) består av personer, klasser, skolor 
etcetera som råkat finnas till hands för forskaren. Ett sannolikhetsurval, som valts på slumpmässig 
grund, är mer tids- och resurskrävande vilket kan vara problematiskt vid mindre studier som pågår 
under en kort tid. En specialpedagog på skolan gjorde en förfrågan till lärarna som undervisar i årskurs 
4, 5 och 6. Två lärare var positiva till att delta i studien. Kontakt togs via e-post och lärarna fick ett 
brev där intentionen och studiens omfattning beskrevs (se bilaga 3). Brev skickades sedan till rektor. 
Föräldrar meddelades via veckobrev, som eleverna tog hem till sina föräldrar. Där gjordes en enkel 
presentation av observatören och målet med arbetet beskrevs. Vidare förmedlades att eleverna 
garanterades anonymitet och att observatören skulle finnas i bakgrunden i klassrummet under ett antal 
lektioner. För att föräldrarna skulle ges möjlighet att ställa frågor eller få förtydligande om vad studien 
gällde bifogades observatörens e-postadress och telefonnummer. Veckobrevet lästes i vanliga fall upp 
på fredagar och klassen skulle på så vis få vetskap om observationerna på fredagen före start. 
Klassläraren var då tyvärr sjuk och eleverna meddelades därför om studien vid det första 
observationstillfället. Flera elever hade då redan fått informationen via veckobrevet. Eleverna verkade 
obekymrade om observatörens närvaro och fäste inte någon större vikt vid att det var ytterligare en 
vuxen i klassrummet. 

Observationerna genomfördes under två veckor. Klassen observerades under sammanlagt tolv 
lektioner där de två lärarna omväxlande ansvarade för klassen. Observationerna gjordes företrädesvis i 
klassrummet, under olika tider på dagen. Även en idrottslektion observerades, men denna 
nedtecknandes inte i något observationsschema då det var svårt att skilja eleverna åt när de inte satt på 
sina platser. Idrottslektionen har därför inte tagits med i sammanställningen. Det var dock intressant att 
se hur klassen och läraren samarbetade i den miljön.  

På två SO-lektioner kunde eleverna välja att jobba i datasalen eller i klassrummet. Eleverna 
observerades vid det ena tillfället i datasalen och vid det andra i klassrummet. Lärarnas 
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kommunikation med eleverna iakttogs och noterades i observationsschemat. Observatören satt i den 
bakre delen av klassrummet för att i så låg grad som möjligt påverka det som skedde i klassrummet. 
Det medförde att det ibland var svårt att höra vad samtalen längst fram i klassrummet gällde.  

När observationerna avslutats intervjuades de två lärarna var för sig. Intervjuerna genomfördes på 
skolan i arbetsrummet respektive i ett tomt klassrum och varade mellan trettio och fyrtiofem minuter. 
Intervjuerna med lärarna spelades efter deras godkännande in och användes vid analysen av 
observationerna. Då de i huvudsak är ett komplement för att fördjupa förståelsen och analysen 
transkriberades de inte. Vid databehandlingen lyssnades de igenom ett flertal gånger.  

Databehandling 
I anslutning till varje lektion gjordes en beskrivning och en tolkning av det som skett under lektionen i 
en loggbok. Händelser som inte passade in i observationsschemats struktur, men som bedömdes som 
intressanta, noterades också i loggboken. Exempelvis elevers kontakt med varandra. Efter lektionerna 
gjordes en avprickning av hur ofta och hur länge de olika eleverna interagerat med läraren i ett 
avprickningsschema. Där syntes även vilka elever som varken bett om eller fått hjälp/ uppmärksamhet 
under lektionen.  

Bortfall av data utgjordes av de elever som var bortresta eller sjuka. Denna frånvaro noterades i 
observationsprotokollet. Det var sex elever som var frånvarande under sammanlagt arton lektioner, 
varav en elev var bortrest och frånvarande under sju lektioner. Sammantaget var närvaron 93 procent 
för eleverna. Matematik- och NO-läraren var borta vid ett tillfälle och då ställdes observationen in. 

När avprickningen för alla lektioner var gjord, skrevs uppgifterna in lektion för lektion i tabeller för 
SO respektive för Matematik/NO. I nästa steg räknades lektionerna samman SO för sig och 
matematik/NO för sig och presenterades i tabellerna 3 och 4. Tabellerna innehöll information om 
elevbeteckning, tid i sekunder, antal sekunder per lektion, antal gånger, antal gånger per lektion, kön 
och behov av stöd. Initiativen till kontakt avprickades under de två kategorierna elev och lärare och 
fördes in i tabell 1. Innehållet i kommunikationen prickades av under fyra kategorier; ämne, procedur 
(frågor om hur uppgiften ska utföras), praktiskt (förfrågan om ny penna, linjal, papper, ny bok) och 
privat (toalettbesök, skada, fritidsintresse). Dessa resultat fördes in i en tabell.   

Klassen delades in i elever i behov av stöd och elever utan behov av stöd, utifrån de uppgifter lärarna, 
efter observationerna var avslutde, gav om vilka elever som blivit godkända eller inte godkända vid 
den senaste bedömningen i matematik respektive SO. En ny sammanställning skedde utifrån dessa två 
kategorier. Det framgick tydligt i tabellerna där varje elevs interaktion med lärarna presenteras att 
eleverna i behov av mer stöd hade olika mycket interaktion med lärarna. Dessa delades därför in i två 
grupper, en som tog mycket initiativ till interaktion och en som tog lite initiativ. Dessa elever 
jämfördes sedan med varandra och med jämförelsegruppen; elever utan behov av mer stöd. Resultaten 
presenterades i en korstabell. 

För att kunna jämföra interaktionen mellan lärare och flickor respektive pojkar räknades tid och antal 
gånger samman under kategorierna flickor respektive pojkar. Det gjordes även en uppdelning mellan 
flickor och pojkar i och utan behov av särskilt stöd, för att kunna förtydliga ytterligare hur 
uppmärksamheten fördelades på eleverna i klassen. Resultaten presenterades i tabeller.  
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Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet talar om hur tillförlitlig datainsamlingen är, enligt Einarsson (2003). Reliabilitet kan även 
avse hur överensstämmelsen är mellan de olika insamlingstillfällena och att samma metod använts. 
Bryman (2002) menar att en hög reliabilitet gör att undersökningen kan göras på nytt, med stor 
tillförlitlighet. I föreliggande studie kan reliabiliteten anses vara hög så tillvida att det är samma 
observatör som gjort alla elva observationerna. De olika kategorierna är tydligt definierade och med 
hjälp av observationsschemat bör undersökningen kunna göras även med en annan observatör.  

Validiteten fokuserar om forskaren undersökt det som studien avsåg att studera. Det kan, skriver 
Einarsson (2003), både röra sig om det enskilda undersökningstillfället och hela forskningsprocessen. 
Bryman (2002) räknar upp olika sorters validitet såsom begreppsvaliditet, intern- och externvaliditet 
och ekologiskvaliditet. Det finns även möjlighet att granska validiteten ur ett nyttokriterium, menar 
Einarsson.  

Utifrån enskilda observationstillfällen kan validiteten sägas vara hög då forskaren inte deltagit i 
klassens aktiviteter eller störts av andra intryck utan fokuserat helt på lärarens interaktion med 
eleverna. Även forskningsprocessen kan sägas ha rimligt god validitet, då systematiska jämförelser 
och analyser gjorts av det insamlade materialet. Vad gäller ekologisk validitet, hur undersökningen är 
tillämplig i människors vardag i deras naturliga miljö, kan studien sägas äga sådan giltighet, då det är 
ett samspel i en vanlig klass under ett antal vanliga dagar som studerats. Studien kan även sägas 
uppfylla nyttokriterier då den kan tydliggöra för lärare hur fördelningen av lärares uppmärksamhet kan 
se ut och hur det i sin tur kan påverkar elevernas lärande och delaktighet. 

Etiska aspekter  
Enligt informationskravet ska forskaren informera deltagarna om undersökningens syfte, vilka villkor 
som gäller för deltagandet och att deras medverkan är frivillig (Vetenskapsrådet, 2002). Det ska enligt 
samtyckeskravet framgå tydligt att deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan. Det kan även 
vara nödvändigt att få föräldrars/vårdnadshavares samtycke då deltagare är under femton år. Lärarna 
anmälde själva intresse av att delta i studien och blev i samband med det informerade brevledes om 
avsikten med arbetet. De erbjöds ett möte där de skulle få vidare information om tankarna runt studien, 
men de avböjde detta på grund av tidsbrist. Via mejlkontakt bekräftade de önskan att medverka i 
studien och tid för den första observationen fastställdes. Skolledarna informerades via e-post och 
första dagen gavs tillfälle till kort presentation av observatören för skolledningen. Informations- och 
samtyckeskravet kan därmed sägas vara uppfyllt för lärarna och skolan. Föräldrarna meddelades i 
veckobrev och hade möjlighet att förhöra sig närmare om innehållet i undersökningen. En förälder tog 
kontakt via e-post. Hon var positiv till deltagandet och ställde frågor om studiens omfattning och dessa 
besvarades skyndsamt. Eleverna informerades om observationernas syfte vid det första 
observationstillfället. Informations- och samtyckeskravet kan därmed sägas vara uppnått även för 
föräldrar och elever.  

Konfidentialitetskravet ska säkerställa att uppgifter om dem som ingår i undersökningen ska handhas 
på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av dem. Det ska även avrapporteras på ett sådant sätt att 
enskilda personer inte kan identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet 2002). I rapporten är lärare 
och elever anonyma, varken skolans, elevernas eller lärarnas namn nämns i denna. I 
observationsschemana finns ingen information som gör att enskilda elever kan identifieras, då de har 
försetts med en beteckning utifrån placering i klassrummet. Vilken beteckning som står för vilken elev 
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känner endast observatören till. Eleverna fick ny placering veckan efter observationernas avslutande, 
och därmed är det ännu svårare att spåra enskilda elever. När studien är klar raderas det inspelade 
materialet från intervjuerna och de ifyllda observationsschemana förstörs. Konfidentialitetskravet kan 
på så vis sägas vara uppfyllt. Uppgifterna som samlats in får enligt Vetenskapsrådet (2002) endast 
användas för forskningsändamål, det så kallade nyttjandekravet. Det insamlade materialet kommer att 
nyttjas endast i samband med föreliggande studie.  

Assarson (2010) lyfter fram att det är svårt att undvika att dela in elever i kategorier och låta dessa 
representera olika egenskaper. Vilka ord vi använder och hur vi talar om varandra kräver ett ständigt 
beaktande av etiska aspekter. Indelningen som gjordes av eleverna i klassen i två grupper, utifrån 
elevers behov av mer stöd, är avsedd att vara en tillfällig gruppering utifrån hur eleverna förstod och 
lyckades med de uppgifter som för tillfället var aktuella för klassen.  

Resultat 
Klassen observerades under sammanlagt elva lektioner, sex SO- , en NO- och fyra matematiklektioner. 
Resultaten bygger till största delen på dessa observationer. Det finns även information från 
intervjuerna med lärarna inlagt i texten med avsikt att komplettera och förtydliga 
observationsresultaten.  

Initiativ och innehåll 
Vissa resultat var tydliga och lätta att se, medan andra krävde en systematisk sammanställning och 
analys för att synliggöras. Vem som i huvudsak initierar kontakten och hur detta sker syntes tydligt i 
observationsresultaten (tabell 1). 

 

Tabell 1. Initiativ till kontakt mellan lärare och elev i SO respektive Matematik/NO-lektioner  

Antal initiativ till kontakt i SO Antal initiativ till kontakt i Matematik/NO 

Elev Lärare Elev Lärare 

  Tillsägelser   Tillsägelser 

189 22 - 147 14 17 

90% 10% - 83% 8% 10% 

 
Kontakterna skedde i mycket stor utsträckning på initiativ av elever, via handuppräckning eller via ett 
kösystem på tavlan. Elever tog även kontakt utan att vänta på sin tur. När lärarna tog initiativ till 
kontakt skedde det när de rörde sig runt i klassrummet och där sökte upp eleven vid hennes/hans plats 
eller när eleven rörde sig runt i klassrummet till synes utan mål. En del av lärarinitiativen under 
matematik och NO-lektioner var tillsägelser. På dessa lektioner krävdes att eleverna arbetade enskilt 
under tystnad och där gavs tillsägelser till enskilda elever om de pratade högt eller störde andra elever. 
Uppgifterna var friare på SO-lektionerna och eleverna kunde småprata med varandra medan de 
arbetade. Tillsägelser gavs där kollektivt, inte till enskilda elever.  
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Vad handlar då elevers och lärares kommunikation om? Oftast gick det lätt att höra vad samtalen rörde 
sig om. När elev och lärare befann sig långt från observatörens plats kunde det vara svårt att uppfatta 
innehållet. Oftast visade dock kroppsspråk och gester vilken kategori som var aktuell för innehållet. 
Innehållet i interaktionen presenteras i tabell 2.  

 

Tabell 2. Innehåll i interaktion på SO- respektive matematik/NO-lektioner  

Innehåll i interaktion i SO  Innehåll i interaktion i Matematik/NO 

Ämne Procedur Praktiskt Privat Ämne Procedur Praktiskt Privat 

48 99 21 3 75 46 33 2 

28% 58% 12% 2% 48% 29% 21% 1% 

  
På SO-lektionerna handlade över hälften av elevernas frågor om procedur, det vill säga frågor om hur 
uppgiften skulle lösas. Klassen arbetade bland annat med en turistbroschyr och de hade många frågor 
om uppgiftens innehåll och utformning. I matematik rörde hälften av frågorna ämnet, eleverna frågade 
om uppgifter de inte kunde lösa. Den första lektionen kom matematikläraren tillbaka efter en tids 
sjukdom. Då handlade många frågor om procedur, ofta hade eleverna frågor om var i boken de skulle 
räkna. Eleverna behövde i högre grad få nya böcker, pennor och linjaler på matematiklektionerna, 
vilket syns under kategorin praktiskt. En mycket liten del av kommunikationen på lektionerna i båda 
ämnena handlade om privata angelägenheter, såsom t.ex. skador eller toalettbesök. 

Eleverna i klassen 
Eleverna satt i rader två och två. Placeringen gjorde det lätt att få en uppfattning om vilken elev som 
kommunicerade med läraren och hur länge. Det var stor skillnad på elevers sätt att få uppmärksamhet 
av läraren. Vissa elever väntade inte på sin tur utan kunde avbryta den elev som just fick hjälp och i 
flera fall kommunicerade läraren på samma gång med två elever. Andra elever väntade länge och 
tålmodigt på att få hjälp. Lärarna hade olika strategier för att avgöra vilken elev som stod på tur. SO-
läraren gick till de elever som räckte upp handen, ofta utifrån var hon befann sig i rummet. Hon rörde 
sig sedan genom klassrummet och hjälpte elever efter vägen. Det kunde hända att hon, när hon 
passerade, tittade till elever, som inte påkallade uppmärksamhet, och frågade hur det gick eller 
kommenterade deras arbete. En pojke fick hjälp snabbare och i större utsträckning än de andra 
eleverna.  

Matematikläraren hade ett kösystem hon tagit över efter en lärare som tidigare arbetat i klassen. 
Eleverna satte upp sig i en kö på tavlan när de behövde hjälp. De skulle sedan gå tillbaka till sin plats, 
sätta sig och vänta tills läraren ropade upp dem. De kom då fram till lärarens bord, vilket stod längst 
fram i klassrummet vänt mot klassen, där interaktionen skedde. Det framkom vid intervjun att läraren 
upplevde att vandrandet fram och tillbaka i klassrummet kunde skapa oro. Många elever stannade 
också runt lärarens bord medan klasskamrater fick hjälp, vilket gjorde att klasskamrater kunde höra 
vad samtalet gällde. Hur läraren i SO fördelade sin uppmärksamhet mellan sina elever framgår av 
tabell 3. 
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Tabell 3. Tid och antal gånger elever kommunicerar med lärare under SO-lektioner. (Antal elever=23) 

Elever 

 

Närvar-
ande antal 
lektioner 

Tid i 
sekunder 

Tid i 
sekunder 
/lektion 

Antal 
gånger 

Antal 
gånger 
/lektion 

Flicka/ 

Pojke 

Behov 
av stöd 

A2 3 10 3,3 2 0,7 P  

A3 5 12 2,4 2 0,4 F  

B3 6 17 2,8 6 1,0 F  

A8 5 35 7,0 3 0,6 P  

B2 6 55 9,2 3 0,5 P  

C4 6 55 9,2 2 0,7 P X 

B1 6 87 14,5 11 1,8 F  

A5 6 90 15,0 9 1,5 F  

A1 4 92 23,0 9 2,2 P X 

B6 6 95 15,8 6 1,0 P  

B8 6 97 16,2 7 1,2 P  

C5 6 107 17,8 6 1,0 F  

B5 6 133 22,2 13 2,2 P  

C3 4 136 34,0 6 1,5 P  

B7 6 140 23,3 7 1,2 P  

A7 5 147 29,4 10 2,0 P  

C6 6 184 30,7 14 2,3 F  

C1 6 236 39,3 15 2,5 P  

B4 6 296 49,3 20 3,3 F  

C7 6 355 59,2 14 2,3 P X 

A6 6 441 73,5 17 2,8 F  

C2 6 454 75,7 16 2,7 P X 

A4 6 509 84,8 9 1,5 P X 

 
Alla elever kommunicerade med läraren vid minst ett par tillfällen under de sex lektionerna. Ungefär 
hälften av eleverna kommunicerade dock sammanlagt mindre än 2 minuter under lektionerna. Många 
av interaktionstillfällena varade i högst 5 sekunder. Elever i behov av stöd var fem pojkar. I datasalen 
kommunicerade en elev i behov av stöd (A4) drygt fyra minuter med läraren, om innehållet i en text. 
Han fick därför det högsta värdet, nära en och en halv minut per lektion, trots att han bara fick lärarens 
uppmärksamhet nio gånger. En annan elev i behov av stöd fick förtur hos läraren. Det var en pojke 
(C7) som interagerade med läraren 14 gånger och sammantaget också fick mycket av lärarens tid. 
Likaså kommunicerade pojken (C2), som också var i behov av stöd, många gånger och under 
sammantaget lång tid med läraren. Två pojkar i behov av stöd fick dock klart mindre tid med läraren. 
Den ene (C4) fick lärarens uppmärksamhet vid endast två tillfällen på sex lektioner med en 
sammanlagd tid på knappt en minut. Den andre (A1) fick hjälp nio gånger på fyra lektioner och en 
sammanlagd tid på 92 sekunder.  
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Den elev som interagerade med läraren flest gånger var en flicka (B4) som sökte lärarens 
uppmärksamhet totalt 20 gånger. Den som interagerade minst gånger var också en flicka (A3) som 
hade kontakt med läraren 2 gånger. Hon hade också den kortaste tiden med läraren. Det finns således 
både flickor och pojkar och elever med och utan behov av stöd bland de som har mest respektive minst 
tid med läraren.  

Medelvärdet för antal interaktioner var 1,6 gång per lektion. Medelvärdet för tid var 29 sekunder per 
lektion. Det lägsta antal gånger en elev kommunicerade med lärare var 0,4 gånger per lektion, det 
högsta var 3,3 gånger, drygt åtta gånger mer. Den kortaste tiden var 2,4 sekunder per lektion och den 
längsta tiden var 84,8 sekunder (nästan en och en halv minut) per lektion, drygt 35 gånger mer. 
Läraren i matematik fördelade tiden bland sina elever enligt tabell 4. 

Tabell 4. Tid och antal gånger elever kommunicerar med lärare under Ma/NO-lektioner. (antal 
elever=23) 

Elever 

 

Närvar-
ande antal 
lektioner 

Tid i 
sekunder 

Tid i 
sekunder 
/lektion 

Antal 
gånger 

Antal 
gånger 
/lektion 

Flicka/ 

Pojke 

Behov 
av stöd 

Till-
sägelse 

A1 5 1 0,2 1 0,2 P X  

A5 5 7 1,4 2 0,4 F   

A2 1 10 10,0 2 2,0 P   

A3 4 20 5,0 2 0,5 F   

C3 5 20 4,0 2 0,4 P X  

C6 5 30 6,0 2 0,4 F   

B5 5 30 6,0 3 0,6 P   

B7 5 35 7,0 2 0,4 P   

C4 5 46 9,2 3 0,6 P X 1 

C1 5 50 10,0 1 0,2 P   

A8 3 65 21,7 2 0,7 P   

B6 5 90 18,0 7 1,4 P   

C5 5 104 20,8 7 1,4 F  2 

A7 4 130 32,5 6 1,5 P   

B2 5 232 46,4 8 1,6 P   

B8 5 236 47,2 8 1,6 P  2 

A4 5 265 53,0 8 1,6 P X  

B3 5 292 58,4 11 2,2 F   

C2 5 310 62,0 12 2,4 P  1 

B1 5 385 77,0 13 2,6 F   

A6 5 442 88,4 14 2,8 F   

B4 5 748 149,6 20 4,0 F X 1 

C7 5 1034 206,8 34 6,8 P X 10 
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Även i matematik interagerade läraren med alla elever vid något tillfälle, även om tio elever 
kommunicerade med läraren mindre än tio sekunder per lektionen. I matematik varierade lärarens 
uppmärksamhet per elev mer än i SO. Den kortaste tiden var en sekund, (0,2 sekunder per lektion) och 
den högsta var 17 minuter (nästan fyra minuter per lektion). 

Det var fem pojkar och en flicka som var i behov av mer stöd i matematik. Eleven A1 var en av dem 
och han hade det lägsta värdet, en gång och en sekund. Han var närvarande alla matematik- och NO-
lektioner och var, enligt matematikläraren, en av de elever som haft lågt resultat på den senaste 
diagnosen.  

En annan elev i behov av stöd var pojken (C7), vars interaktion med läraren skiljde sig mycket från 
övriga elever. Han fick uppmärksamhet 34 gånger, i sammanlagt drygt 17 minuter. Han fick även flest 
tillsägelser. Läraren berättade i intervjun att hon ofta prioriterade honom, då det kunde bli oroligt om 
han inte förstod uppgiften. Det blir i tabellen tydligt att resultatet skiljer sig för eleverna i behov av 
mer stöd, precis som det gör på SO-lektionerna. Tre av dessa sex eleverna interagerade mycket med 
läraren, högt över medelvärdet. Och de övriga tre fick uppmärksamhet i liten utsträckning. De 
kommunicerade mindre än 10 sekunder per lektion med läraren. 

Det fanns både flickor och pojkar bland dem som kommunicerade minst respektive mest med läraren. 
En flicka med goda studieresultat (A6) fanns, liksom i SO, med bland dem som kommunicerade mest 
vad gäller tid och antal gånger. Flickan (A3) som kommunicerade minst med läraren i SO, har även i 
matematik kort tid med läraren (20 sekunder).  

Medelvärdet för antal interaktioner är 1,6 gånger per lektion. Medelvärdet för tid är 41 sekunder per 
lektion. Eleven som interagerade under längst tid gjorde det under 1034 gånger längre tid än den som 
fick minst hjälp.  Båda eleverna var pojkar i behov av mer stöd. Sammantaget kan sägas att alla elever 
i klassen interagerade med lärarna vid minst fyra tillfällen under de elva observerade lektionerna. 

Elever i behov av stöd 
Det var fem elever i SO och sex elever i matematik/NO som vid de senaste bedömningstillfällena inte 
blev godkända och därmed kunde anses vara i behov av mer stöd. När eleverna i klassen delades in i 
två grupper, i behov av mer stöd och utan, ges följande resultat. Hur interaktionen per elev och lektion 
fördelade sig i SO framgår av tabell 5. 

 

Tabell 5. Lärares kommunikation med elever i och elever utan behov av mer stöd i SO 

 Elever i behov av mer 
stöd 

 n=5 

Elever utan behov av 
mer stöd 

n=18 

Antal gånger per 
elev/lektion (m) 

1,9 1,5 

Antal sekunder per 
elev/lektion (m) 

50,4 22,5 

 

Vid indelning av elever i två grupper, en i behov av mer stöd och en utan, får elever i behov av stöd i 
genomsnitt uppmärksamhet något mer sett till antal gånger, än elever utan. De får också mer än 
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dubbelt så mycket av lärarens tid jämfört med elever utan. I tabell 6 redovisas resultaten från 
matematiklektionerna. 

 

Tabell 6. Lärares kommunikation med elever i och elever utan behov av mer stöd i matematik/NO. 

 Elever i behov av mer 
stöd  

n=6 

Elever utan behov av 
mer stöd 

n=17 

Antal gånger per elev/ 
lektion 

2,3 1,3 

Antal sekunder per 
elev/ lektion 

70,5 30,5 

Antal tillsägelser   
totalt 

12 5 

 

I matematik kommunicerar elever i behov av mer stöd nästan dubbelt så många gånger som elever 
utan behov av mer stöd. De talar även med läraren under mer än dubbelt så lång tid med läraren som 
elever utan. Elever i behov av mer stöd får också mer än dubbelt så många tillsägelser som elever utan. 
Det ser ut som de elever som behöver mer stöd också får det. I tabell tre och fyra var det dock tydligt 
att det fanns en stor variation mellan de elever som var i behov av mer stöd. Dessa elever delades 
därför in i två grupper, en som tog få initiativ till kontakt med läraren och en som ofta tog kontakt med 
läraren. Elever utan behov av mer stöd finns med som en jämförelsegrupp. Resultaten presenteras i 
tabell 7. 

 

Tabell 7. Elever i behov av mer stöd som tar många respektive få initiativ till kontakt med lärare i SO   

 Elever i behov av mer 
stöd som tar lite 
initiativ till kontakt 
n=2 

Elever i behov av mer 
stöd som tar mycket 
initiativ till kontakt 
n=3 

Elever utan behov av 
mer stöd 

n=18 

Antal gånger per 
elev/lektion 

1,5 2,2 1,5 

Antal sekunder per 
elev/lektion 

16 73,2 22,5 

 
Tabell 7 visar att de tre elever som tog mycket initiativ till kontakt fick drygt fyra gånger mer tid med 
läraren, per person och lektion, än de två elever som tog få initiativ. Elever i behov av mer stöd, som 
tog mycket initiativ till kontakt, kommunicerade mer än tre gånger så lång tid med läraren som elever 
utan behov av mer stöd. Elever i behov av mer stöd, som tog få initiativ till kontakt interagerade med 
läraren i lika stor utsträckning, sett i antal gånger, som elever utan behov av mer stöd, men de fick 
mindre tid med läraren än elever utan behov av mer stöd.  

På den sista SO-lektionen framkom att en av eleverna i behov av mer stöd, men som hade begränsat 
med kommunikation med läraren, delvis missuppfattat uppgiften, vilken skulle vara klar efter 
lektionens slut. Han kommunicerade vid fyra tillfällen med läraren under den lektionen för att i någon 
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mån rätta till det som blivit fel. I tabell 8 presenteras motsvarande resultat från matematik/NO-
lektionerna. 

Tabell 8. Elever i behov av mer stöd som tar många respektive få initiativ till kontakt med lärare i 
matematik/NO  

 

 

Elever i behov av mer 
stöd som tar lite 
initiativ till kontakt 
n=3 

Elever i behov av mer 
stöd som tar mycket 
initiativ till kontakt 
n=3 

Elever utan behov av 
mer stöd 

n=17 

Antal gånger per elev/ 

lektion 

 

0,4 

 

4,1 

 

1,3 

Antal sekunder per 
elev/ lektion 

 

3,2 

 

136,5 

 

30,5 

Antal tillsägelser totalt  

1 

 

11 

 

5 

 
Tabell 8 visar att i matematik/NO var skillnaden mellan grupperna ännu större än i SO. De tre elever 
som tog många initiativ till kontakt kommunicerade med läraren under 42 gånger så lång tid, per 
person och lektion jämfört med de tre elever som tog få initiativ. Gruppen som tog många initiativ fick 
även fyra gånger mer tid med läraren än elever utan behov av mer stöd. Elever utan behov av mer stöd 
fick uppmärksamhet i högre grad, tre gånger så ofta och nio gånger så lång tid, som de tre eleverna 
som tog få initiativ till kontakt. Gruppen som tog många iniativ till kontakt fick också flest tillsägelser.   

De eleverna som tog få initiativ till kontakt fick i genomsnitt hjälp på varannan lektion och i 
genomsnitt 3,2 sekunder per elev och lektion. De som kommunicerade mycket med läraren hade som 
jämförelse kontakt i drygt två minuter per elev och lektion.  

Flickor och pojkar  
Vid första subjektiva anblicken upplevde observatören att pojkar syntes och hördes mest i det 
offentliga rummet, dvs. i kommunikationen där hela klassen var involverad. Pojkarna fick ordet 
snabbare. Det var fler flickor som fick sitta med handen uppe länge och vänta på att få ordet. Vid flera 
tillfällen blev det aldrig deras tur. Det var betydligt fler pojkar i klassen vilket också kan ha påverkat 
observatörens uppfattning om pojkars dominans. När uppgiften var att läsa upp texten som just skrivits 
var det endast flickor som ivrigt anmälde sitt intresse. Vid en diskussion om nyhetshändelser var 
pojkarna i majoritet bland dem som fick ordet och ofta talade de under längre tid.  

I tabell 9 redovisas hur ofta flickorna och pojkarna interagerade med läraren uppdelat på om 
kommunikationen var mellan lärare och elev (enskild) eller inför hela klassen (offentlig). För att få en 
rättvis bild av denna interaktion måste hänsyn tas till deras exponering för läraren, dvs. antalet flickor 
och pojkar i klassen samt deras närvaro. Pojkarna var fler, men i högre grad frånvarande. Därför har 
antalet lektioner med antalet pojkar (antal pojkar och lektioner) respektive flickor (antal flickor och 
lektioner) beräknats. 
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Tabell 9. Antalet gånger flickor och pojkar kommunicerade med lärare relaterat till deras exponering 
(antal flickor/pojkar och lektioner) för läraren  

Kommunikation på SO-lektioner             
(Antal ggr) 

Kommunikation på matematik/NO-lektioner 
(Antal ggr)  

Antal flickor och 
lektioner  

n=47 

Antal pojkar och 
lektioner  

n=81 

Antal flickor och 
lektioner  

n=39 

Antal pojkar och 
lektioner  

n=68 

Enskild Offentlig Enskild Offentlig Enskild Offentlig Enskild Offentlig 

85 51 122 87 71 36 99 77 

1,8 1,1 1,5 1,1 1,8 0,9 1,5 1,1 

 
Det var relativt små skillnader mellan hur flickor och pojkar ges utrymme för kommunikation med 
lärare. Av tabell 9 framgår att flickorna kommunicerade något oftare enskilt med läraren än vad 
pojkarna gjorde, både på SO- och matematik/NO-lektionerna. Offentligt kommunicerade de lika ofta 
som pojkarna med läraren i SO-ämnen, men på matematik/NO-lektionerna kommunicerade pojkarna 
något oftare med läraren. I tabell 10 redovisas flickors och pojkars tid med läraren.  

 

 
Tabell 10. Flickors och pojkars tid (sek/elev och lektion) till kommunikation enskilt med lärare. 

Kommunikation mätt i tid (sek/elev) och lektion 
på SO-lektioner 

 

Kommunikation mätt i tid (sek/elev) och lektion 
på matematik/NO-lektioner 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

25,8 30,1 50,8 35,6 

  
 
Trots att flickorna kommunicerade fler gånger med läraren i SO kommunicerade pojkarna under något 
längre tid med läraren. På matematiklektionerna kommunicerade flickorna enskilt med läraren under 
betydligt längre tid per person och lektion än pojkarna. Tyvärr mättes inte tiden per elev vid den 
offentliga kommunikationen, så uppdelningen i enskild och offentlig kommunikation gällande tid, kan 
inte presenteras.  
 
Det var fler pojkar som var i behov av mer stöd. Vi har sett att elever i behov av mer stöd har större 
utrymme för interaktion med läraren som grupp. Men hur ser interaktionen mellan pojkar och flickor 
ut om elever i behov av mer stöd undantas och utgör en egen kategori? Inga flickor har behov av mer 
stöd i SO, det blir därför tre kategorier.  Resultatet redovisas i tabell 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

Tabell 11. Jämförelse i SO mellan pojkar i behov av mer stöd och pojkar och flickor utan behov av 
mer stöd 

 Pojkar i behov av mer 
stöd 

 n=5 

Pojkar utan behov av 
mer stöd  

n=10 

Flickor utan behov av 
mer stöd 

n=8 

Antal gånger per elev/ 

lektion 

 

1,9 

 

1.3 

 

1,8 

Antal sekunder per 
elev/lektion 

 

50,4 

 

20,0 

 

25,8 

 
När pojkar i behov av stöd bildar en egen kategori, är det i stället flickor utan behov av mer stöd som 
har något mer tid med läraren än pojkar utan behov av mer stöd. Flickorna tog också oftare kontakt 
med läraren. Pojkar i behov av mer stöd hade dubbelt så mycket tid med läraren som de båda andra 
grupperna. I tabell 12 redovisas resultaten i matematik/NO. 
 
 
Tabell 12. Jämförelse i matematik/NO mellan pojkar i behov av mer stöd och pojkar och flickor utan 
behov av mer stöd 

 Pojkar i behov av mer 
stöd 

 n=5 

Pojkar utan behov av 
mer stöd  

n=10 

Flickor utan behov av 
mer stöd 

n=7 

Antal gånger per 
elev/lektion 

 

1,9 

 

1.2 

 

1,5 

Antal sekunder per 
elev/lektion 

 

54,6 

 

26,1 

 

36,7 

 
Det finns en flicka i behov av mer stöd. Hon hade kontakt med läraren 149,6 sekunder och fyra gånger 
per lektion. Hon finns inte med i tabellen. När pojkar i behov av mer stöd utgör en egen kategori får 
flickor utan behov av stöd fortfarande betydligt mer tid med läraren än pojkar utan behov av stöd. De 
tar också oftare kontakt med läraren. Pojkar i behov av stöd fick dubbelt så mycket tid med läraren 
som pojkar utan behov. De fick även betydligt mer tid än flickor utan behov av mer stöd.  
 

Resultatsammanfattning 
Studien bygger på elva observationer, sex SO-, en NO- och fyra matematiklektioner, av hur 
interaktionen sker mellan lärare och elever. Det var eleverna, som i mycket stor utsträckning tog 
initiativ till kommunikationen, 90 procent av initiativen kom från eleverna i SO och 83 procent i 
matematik/NO. Alla elever i klassen kommunicerade med läraren vid minst fyra tillfällen under de 
elva lektionerna. På SO-lektionerna var det vanligast att samtalen rörde hur uppgiften skulle lösas (58 
procent) och därefter om ämnet (28 procent). På matematik/NO-lektionerna dominerade samtal om 
ämnet (48 procent) och först därefter kom frågor om uppgiftens innehåll och utformning (29 procent). 
Privata samtal var ovanliga, både på SO- och matematik/NO-lektionerna, (2 respektive 1 procent). 
Kommunikationen mellan lärare och elev var ojämnt fördelad i klassen, både i SO och matematik/NO. 
I matematik/NO hade eleven med minsta värdet kontakt i en sekund och eleven med högsta värdet 
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interagerade under 17 minuter med läraren. Elever i behov av mer stöd fick mer tid med läraren än 
elever utan detta stödbehov, men även inom gruppen i behov av mer stöd var tiden ojämnt fördelad. 
De elever i behov av mer stöd som tog många initiativ till kontakt fick betydligt mer uppmärksamhet 
än elever i behov av mer stöd som tog få initiativ till kontakt. Eleverna som tog många initiativ till 
kontakt fick även flest tillsägelser av läraren.  

Det fanns både flickor och pojkar bland eleverna som läraren kommunicerade mest respektive minst 
med. Det fanns endast smärre skillnader i kommunikationen vad gäller könen. Flickorna fick mer 
enskild uppmärksamhet i matematik/NO. Pojkarna kommunicerade under något längre tid med läraren 
i SO, men flickorna gjorde det i genomsnitt fler gånger. Pojkarna tog oftare del av det offentliga  
talutrymmet i matematik/NO sett till antal gånger och flickor något oftare del i SO.  

Metoddiskussion 
Valet av skola gjordes utifrån bekvämlighets urval, vilket kan göra det svårt att generalisera resultaten. 
Observationerna gjordes dock i en vanlig klass på en vanlig kommunal skola. En nackdel med studien 
är det begränsade materialet, då observationerna endast genomfördes i en klass. En fördel med att 
vistas i samma klass under en längre tid var att observatören kunde urskilja mönster och få en djupare 
förståelse för kommunikationen i klassrummet. Studien fick tack vare detta kvalitativa drag, vilket 
även förstärktes av intervjuerna med lärarna. 

Intentionen var att studera interaktionen mellan lärare och elev ur många aspekter för att få en så bred 
bild som möjligt. Efter hand fick dock vissa kategorier en minskad betydelse, och andra kom i fokus. 
Stämningen mellan lärare och elev visade sig vara av mindre intresse, då det fanns få variationer. 
Vanligtvis hade såväl lärare som elever ett seriöst och ämnesinriktat fokus. I stället kom tiden för 
interaktion mer i fokus, då det fanns stora variationer i hur lång tid kommunikationen mellan lärare 
och de olika eleverna varade. Det hade varit av intresse, bland annat ur ett deltagarperspektiv, att även 
tiden vid den offentliga interaktionen mätts. Det hade synliggjort om elever var aktiva/ inaktiva både i 
enskilda och offentliga samtal. Det hade kunnat genomföras om observationsprotokollen använts både 
i den offentliga och enskilda kommunikationen. En svårighet med detta skulle vara att observatören 
måste vara uppmärksam under lång tid. Kommunikationen pågick ständigt under de 60-80 minuter 
långa lektionerna och under den offentliga kommunikationen fick observatören, som observationen nu 
var upplagd, viss vila. Det skulle även varit av intresse att observera elevers interaktion med varandra. 
Det händer dock mycket i ett klassrum, vilket gör det nödvändigt att välja och begränsa det som ska 
observeras. 

Observationsschemat fungerade i stort sett bra. Det gjorde det enkelt att sammanställa materialet efter 
att observationerna hade avslutats. Nackdel var dock att det var många kategorier, vilket ibland gjorde 
det svårt att hinna med. Många interaktioner varade knappt fem sekunder och vissa gånger pågick det 
två samtal samtidigt. Det var då svårt att hinna uppfatta vad interaktionen hade för innehåll och 
kvalitet. Fördelen med att börja observera brett var att det fanns möjlighet att styra in studien på 
intressanta skeenden och det var dessutom svårt att veta vad som var av intresse innan observationerna 
ägt rum. Det hade underlättat och förbättrat studiens kvalitet om tid funnits för att göra en pilotstudie. 
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Informationen om vilka elever som ansågs behöva mer stöd gavs till observatören först när 
observationerna avslutats och observatören bör därför inte ha påverkats av vetskap om elevers behov 
av stöd. En nackdel med detta var att det, efter observationerna avslutats, visade sig att att det inte 
fanns några elever i behov av särskilt stöd i klassen. I parallellklassen fanns dock flera elever i behov 
av särskilt stöd, vilket kunde gjort det intressantare, ur vissa aspekter, att studera den klassen. Valet 
styrdes av att klassföreståndaren i den studerade klassen tog kontakt med observatören och fann det 
lämpligt att det var hennes klass som observerades. Lösningen blev att skapa kategorin; elever i behov 
av mer stöd. 

Hur påverkar det då lärare och elever att en främmande vuxen protokollför aktiviterna i klassrummet? 
De första lektionerna kunde  en medvetenhet om observatörens närvaro anas hos lärarna. Sedan 
verkade det som fokus flyttades till den mycket intensiva kontakten med eleverna, vilken inte lämnade 
något utrymme till andra tankar under lektionerna. Eleverna framstod som opåverkade av 
observatören. Då de oftast var vända framåt i klassrummet verkade de inte ens notera att det fanns 
ytterligare en vuxen i rummet. 

Diskussion 
I föreliggande studie har interaktionen mellan lärare och elever studerats, med särskilt fokus på elever 
i behov av stöd. Det är ett komplicerat samspel som kan ses ur olika aspekter. Resultatet kommer 
nedan att knytas till de två perspektiv som beskrevs i bakgrunden, det sociokulturella och det 
demokratiska. Utifrån dessa perspektiv kommer elevernas lärande och delaktighet i 
klassrumssituationen att diskuteras.  

Sociokulturellt perspektiv 
Ur ett sociokulturellt perspektiv är interaktionen mellan lärare och elev viktig för att stärka elevernas 
motivation och förmåga till lärande, menar bland andra Dysthe (2003), Säljö (2000) och 
Alexandersson (2009). För elever som av olika anledningar stöter på motstånd i sin läroprocess blir 
kontakten med läraren än viktigare. Lärares kompetens anses, enligt Giota och Emanuelsson (2011) 
och Skolverket (2005) vara av stor vikt för att elever i behov av stöd ska ha framgång i sitt lärande och 
nå målen. I den observerade klassen blev det tydligt att elever i behov av mer stöd genomsnittligt fick 
mer av lärarnas uppmärksamhet än elever utan. Elevernas initiativ till kontakt framstod, i 
observationerna och i samtalen, med lärarna som avgörande för vilka elever som fick mest stöd. 
Matematikläraren påtalade dock att hon ibland gav förtur till en pojke, då arbetsron på lektionen 
annars kunde påverkas. SO-läraren berättade att hon såg till att passera vissa elever som hon visste 
hade svårigheter att komma igång, för att säga något uppmuntrande och se att de börjat med uppgiften. 
Under de observerade lektionerna framkom att lärarnas kommunikation med elever i hög grad styrdes 
av handuppräckning respektive kö på tavlan, även om tankar om skapande av arbetsro och vilja att se 
elever med igångsättningssvårigheter fanns hos de båda lärarna vilket framkom i intervjuerna.  

Det fanns tre elever i behov av mer stöd som i höggrad tog initiativ till kontakt med lärarna. De fick 
hjälp många gånger och lång tid. De fick utförliga förklaringar och stöttades till fortsatt lärande. En 
flicka fick stöd i matematik på mycket grundläggande nivå. Hon frågade om många gånger och fick 
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ytterligare förklaringar till samma moment. Det framstod som flickan tack vare stöttningen gavs 
möjlighet att klara målen. Alexandersson (2009) beskriver scaffolding som ett stöd, anpassat till 
elevens kunskapsnivå och uppgiftens beskaffenhet. Meningen är att lärarens stöttning ska leda till att 
eleven på sikt klarar sig själv. Även Säljö (2000) talar om kommunikativa stöttor som ett sätt att skapa 
förutsättningar för elevers lärande, och menar att samarbetet gör att lärare och elev ömsesidigt 
påverkar varandra och på det viset tränas att kunna ta andras perspektiv. 

Två elever i SO och tre i matematik var i behov av mer stöd, men tog få initiativ till kontakt med 
läraren. De fick en begränsad del av lärarens tid och interagerade med läraren endast vid ett fåtal 
tillfällen. Det framstod som om de lämnades åt sig själva med uppgifterna, för att tiden och lärarens 
engagemang räckte inte till för dem. Två av eleverna satt bredvid varandra och talade i stor 
utsträckning om annat än uppgiften. De blev tillsagda vid några tillfällen men bad inte om och fick 
ingen annan uppmärksamhet. Det verkade som de varken hade motivation till eller egen drivkraft att ta 
sig an uppgiften. SO-läraren berättade i intervjun att hon var medveten om att vissa elever har svårt att 
hitta motivation. Hon planerade därför att, när alla var klara med uppgiften, visa och tala om hur nivån 
kan höjas på skolarbeten och därmed också höja medvetenheten hos eleverna om hur deras arbete 
värderas av läraren. Westling Allodi (2010) skriver om lärarnas dubbla roll där de förväntas vara 
objektiva tjänstemän som förhåller sig neutralt till att bedöma hur målen nåtts och på samma gång 
göra eleverna motiverade och engagerade genom skapa och delta i relationer.  

En pojke hade varken kontakt med sin lärare eller elever i klassen. Uppgifterna på lektionerna 
engagerade honom föga. SO-läraren berättade i intervjun att hon och en annan lärare under en tid 
uppmuntrat och stöttat honom för att höja nivån på hans arbeten. Han hade lyckats bättre så länge de 
uppmärksammade honom, men när de minskade sitt engagemang föll han tillbaka till den tidigare 
nivån. Läraren menade att han var nöjd med att vara precis godkänd och inte hade några ambitioner 
om något annat. Den sista SO-lektionen upptäckte läraren att han missförstått uppgiften, som då skulle 
avslutas och lämnas in. Han fick då hjälp under längre tid än under de andra lektionerna tillsammans. 
Hade han fått stöd tidigare hade han kanske uppnått ett annat resultat.  

Studiens resultat, att tysta, försiktiga och initiativsvaga barn får lite uppmärksamhet, stämmer med det 
resultat Myndighet för skolutveckling (2005) och Heimersson (2009) får. Det skulle även kunna finnas 
andra anledningar till att elever inte får tillräckligt stöd. Elever som har utlandsfödda föräldrar får ofta 
mindre stöd, enligt Myndighet för skolutveckling. Ytterligare förklaringar skulle kunna vara att elever 
har annat socialt eller kulturellt kapital och/eller lågt utbildade föräldrar. Dessa faktorer har inte 
undersökts i den här studien.  

Det var betydligt fler pojkar än flickor som var i behov av mer stöd i den observerade klassen, vilket 
stämmer väl överens med tidigare forskning, såsom i studien av Alexandersson och Asp-Onsjö (2009). 
Uppmärksamheten fördelades tämligen jämnt mellan pojkar och flickor, vilket även Öhrn (1990) fann 
i sin studie. Flickorna initierade dock i föreliggande studie något oftare kontakt med lärarna på 
matematiklektionerna. En flicka, som av lärarna bedömdes som en duktig elev, tog oupphörligt 
kontakt med båda lärarna. Det framstod som flickan behövde lärarnas försäkringar om att hon var på 
rätt spår och kunde klara uppgiften. Alla flickor fick emellertid inte så mycket tid av läraren. Det finns, 
vilket även Öhrn (1990) och Einarsson (2003) ser i sina studier, stora variationer både bland pojkar 
och flickor. Dessa variationer syns även i föreliggande studie, då det finns både pojkar och flickor 
bland de elever som får minst respektive mest uppmärksamhet. Vid en ytterligare uppdelning av 
kategorierna; pojke och flicka, framgick att pojkar i behov av stöd fick mer av lärarnas tid än vad 
flickorna fick under matematiklektionerna. På liknade sätt visade det sig svårt att se enbart till 
kategorin elever i behov av stöd, då det även inom den gruppen fanns stora variationer.  
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Innehållet i kommunikationen var inte något som kunde bidra till att tydliggöra varför elever 
kommunicerade i högre eller mindre grad med läraren. Detta har därför berörts i mindre omfattning i 
resultat och diskussion.   

Under de studerade lektionerna var det kommunikationen lärare och elev som framstod som önskvärd 
och viktig. Lärarna utnyttjade däremot inte fullt ut möjligheten att låta eleverna diskutera, samtala eller 
hjälpa varandra. En grupp duktiga pojkar arbetade tillsammans med gott resultat under en 
matematiklektion. Enligt Vygotskij (Säljö, 2000) kan även elever hjälpa varandra att nå den proximala 
utvecklingszonen. 

Demokratiskt perspektiv 
Under de elva lektioner som studerades hade lärarna kontakt enskilt med samtliga elever åtminstone 
vid något tillfälle. Ur ett demokratiskt perspektiv lyckades de väl med att göra alla elever delaktiga 
under lektionerna. Lärarna arbetade hårt under lektionerna för att räcka till för alla elever som 
initierade kontakt med dem och hade bara några sekunders paus mellan interaktionerna. De hade 
genomgångar, informerade, förklarade och uppmuntrade.  

Också i det offentliga rummet deltog alla elever vid något tillfälle. Matematikläraren initierade en 
diskussion om maträtter till skolans önskevecka. Det var från början en allvarlig diskussion, men 
eleverna kom med alltmer orimliga förslag. Vid analysen efter lektionens slut blev det tydligt att 19 av 
klassens 21 närvarande elever deltagit i diskussionen. Exemplet visar att de flesta i klassen kände sig 
trygga med att göra sin röst hörd offentligt i helklass och kanske gjorde den lite oseriösa stämningen 
att fler vågade delta. Det blev inte viktigt att ha rätt. SO-läraren, som haft klassen i idrott sedan årskurs 
ett, berättade att de arbetat mycket med det sociala klimatet i klassen och att klassen är bra på att 
samarbeta och ta in nya elever. Möllås (2009) menar att delaktighet i kompisgemenskap är av 
avgörande betydelse för att elever i svårigheter ska lyckas med sin skolgång. Westling Allodi (2002) 
skriver i sin artikel att elever framför allt ser skolan som en plats för sociala relationer. Westling 
Allodi (2010) skriver: 

Det sociala klimatet skapas genom relationer i undervisningssituationen och påverkar elevernas 
välbefinnande, motivation och lärande.  s. 49 

En flicka yttrade sig offentligt endast vid ett tillfälle. SO-läraren berättar att hon bett om att inte bli 
tvingad att delta i det offentliga samtalet, då hon finner det genant. SO-läraren respekterade detta.  

Eleverna initierade i hög grad kontakterna, vilket beskrivits ovan. De elever som inte tog kontakt 
kommunicerade därför minimalt med lärarna. Vad driver eleverna att ta eller avstå från att ta kontakt? 
En förklaring skulle kunna vara att elever på olika sätt tar över beteenden från sina föräldrar. SO-
läraren berättade att en pojke, som förhåller sig passiv till att ta kontakt och till sitt skolarbete över 
huvud taget, har en pappa som framstår som mycket tystlåten och passiv på utvecklingssamtalen. Det 
skulle även kunna röra sig om en roll eleven tilldelas i den sociala grupp, som just den aktuella klassen 
utgör. I en annan grupp skulle kanske eleven tilldelas en annan roll och därmed få möjlighet att göra 
sin röst hörd och bli mer delaktig i gruppen. Andreasson och Asp-Onsjö (2009) beskriver att 
identiteten skapas och omskapas i vardagliga sammanhang som påverkas av både psykologiska och 
sociala faktorer. De berör också begreppet multipla identiteter vilket syftar till att samma individ kan 
anta olika identiteter och växla mellan dem beroende på sammanhang. En annan tanke är att läraren 
genom sitt sätt att bemöta elever kan uppmuntra eller dämpa elevers lust att ta del i det offentliga 
samtalet. Troligast är att olika faktorer samverkar och påverkar individer på olika sätt. 
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Vad styr lärarens beslut när det gäller att välja vilka som ska tilldelas ordet och vem som står på tur att 
få uppmärksamhet? Det framstår som lärarna hade en stark önskan att hjälpa dem som bad om hjälp 
och gjorde sitt bästa att tillfredställa de behov som syntes under lektionerna. Lärarna blev glada när 
eleverna lyckades och berömde dem ofta. De som påkallade uppmärksamhet fick det i hög grad men 
tiden räckte inte till för att söka upp de som inte var aktiva. Matematikläraren, som hjälpte elever vid 
sitt bord och gick efter kön på tavlan, menade att det inte skulle bli någon skillnad om hon gick runt i 
klassrummet. De passiva eleverna skulle inte heller då påkalla hennes uppmärksamhet och därför inte 
få något stöd. Hon tog dock den andra femte klassen som exempel och berättade att hon där ibland gör 
ett uppehåll i kön och går till de elever hon vet behöver hennes stöd. Där behöver så många elever 
henne att de trots att de står i kön, ibland inte får hjälp under en hel lektion. Tiden räcker inte till. De 
står då först i kön nästa lektion. 

Lärarens beslut tycks även styras av viljan att skapa arbetsro i klassen. Det gör att elever med motorisk 
oro och koncentrationssvårigheter, medvetet eller omedvetet prioriteras. Det kan vid första anblicken 
tyckas orättvist, särskilt ur de inaktiva elevernas perspektiv, men dessa kan också dra nytta av en lugn 
arbetsmiljö. 

I det offentliga rummet styrde läraren oftast vilka elever och i vilken ordning de fick ordet.  Vid 
observationerna verkade läraren ge ordet till eleverna som räckte upp handen i tur och ordning. Både 
flickor och pojkar deltog i det offentliga samtalet, även om flickor i högre grad väntade på sin tur och 
pojkar oftare tog ordet utan att tilldelas det. En flicka var angelägen om att höras både enskilt och i det 
offentliga rummet. Hon kunde ibland föra in samtalet på något som inte hörde till det som för tillfället 
avhandlades. SO-läraren förbisåg ofta hennes uppräckta hand och alla elever runt henne fick ordet före 
henne. Läraren menade att hon måste lära sig att vänta på sin tur, då hon annars kunde bli för 
dominerande. Hon yttrade sig, trots att hon förbisågs, flest gånger i det offentliga rummet. En pojke 
som i lika hög grad tog plats i det offentliga rummet, ofta utan handuppräckning, stoppades inte på 
motsvarande sätt. Einarsson (2003) refererar till lärarna hon intervjuat, vilka menar att; “pojkar tar 
utrymme” och ”pojkar kan inte vänta på sin tur”. Lärarna i Einarssons studie ser inte någon möjlighet 
att påverka detta skeende. I föreliggande studie framstår, trots exemplet med flickan ovan, inte 
skillnaderna som så stora mellan flickors och pojkars kommunikation med läraren sedd till antal 
gånger. Detta stämmer inte med resultatet i Öhrns (1990) och Einarssons (2003) avhandlingar, där 
pojkar hade betydligt större del av talutrymmet i det offentliga samtalet. Det finns dock indikationer på 
att flickors beteende i klassrumssituationer förändrats under senare år. Holm (2009) ser i sin studie att 
flickor i högre grad än tidigare uppfattas som synliga aktörer. De uppfattas ta mer initiativ än tidigare 
och som mer aktiva i diskussioner.  

Det syns i föreliggande studie en skillnad mellan olika ämnen. När det handlade om nyheter eller 
naturvetenskap var pojkarna betydligt mer aktiva. Flickorna dominerade å andra sidan stort när det vid 
två tillfällen handlade om att läsa upp sin egen text. Pojkarna fick uppmuntras med ”nu vill vi höra en 
pojkes text” Flickorna uppmuntrades dock inte att delta på samma sätt när de förhöll sig passiva i 
diskussionen. Einarsson (2003) ser i sin studie inte någon skillnad på matematik- och svensklektioner 
med avseende på pojkars respektive flickors kommunikation med lärare. Öhrn (1990) noterar däremot 
att pojkar deltar i högre grad på NO-lektioner och flickor i större utsträckning i svenska. Andreasson 
och Asp-Onsjö (2009) påtalar att pojkars underprestationer i skolan fokuserats under senare år. Det är 
möjligt att lärare vill lyfta fram pojkar då det varit mycket tal om pojkars sämre resultat och lägre 
betyg. 

Ur ett demokratiskt perspektiv blir det tydligt att alla elever i klassen har möjlighet att interagera med 
lärarna. Alla elever uppmärksammades någon gång under de observerade lektionerna. Det skedde 
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dock i huvudsak på elevens initiativ vilket medförde att en stor grupp elever fick mycket mindre av 
lärarens uppmärksamhet. Det fick störst konsekvenser för de elever som har svårt att nå de uppsatta 
målen. 

Studiens implikationer för den 
specialpedagogiska praktiken 
Studien tydliggör hur kommunikationen mellan lärare och elev kan te sig i ett klassrum. Därav 
fokuseras vilka möjligheter till kommunikation som elever i behov av stöd har med sin vanliga lärare, 
något som är särskilt viktigt för dessa i en inkluderad klassrumsmiljö. Lärarna arbetar hårt och lyckas 
kommunicera med alla elever under de observerade lektionerna. Dysthe (2003) skriver om 
framgångsrika ”tutors” (handledare) som har en intensiv kommunikation, återkopplar snabbt, 
uppmuntrar, ger en vägledning anpassad till situationen samt låter eleven reflektera och själv föreslå 
lösningar. Det som hindrar lärarna i denna studie från att hinna med alla elever är framför allt den 
begränsade tiden. Rektorerna i Skolverket (2008) pekade på extra lärarresurs och anpassad klasstorlek 
som önskvärda åtgärder. Det framstår som dessa åtgärder skulle ha ökat möjligheterna att få lärarens 
uppmärksamhet för de elever i behov av stöd som i studien tog få initiativ till kontakt. Lärarna i 
studien kunde i någon mån gå in på varandras lektioner som lärarresurs. De hade viss tid de kunde 
lägga parallellt med en annan lärare i någon av de två femteklasserna. SO-läraren hade exempelvis 
utnyttjat sin extra tid till att göra en lässcreening i de båda klasserna.  

Isaksson (2009) menar att det är av stor vikt att lyssna på elevernas upplevelser när det gäller 
särskiljande stöd. Det framstår som viktigt att även elever i behov av mer stöd i klassrummet blir 
tillfrågade på vilket sätt de vill ha stödet. Om de vill påkalla det själva eller om läraren ska prioritera 
dem, trots att de inte står på tur i det rådande kösystemet.  

Förmodligen behöver initiativ tas från två håll. Eleverna behöver uppmuntras att själva initiera 
kontakten med läraren och lärarna behöver identifiera de elever som inte självmant tar kontakt och 
medvetet skapa plats även för dessa elever i klassrumsinteraktionen. Enligt Alexandersson (2009) 
behövs en aktiv lärare och en aktiv elev för att interaktionen i klassrummet ska leda till utveckling och 
lärande. Ett sätt kan vara att under några veckor särskilt uppmärksamma ett par elever för att sedan 
flytta fokus till några andra, så att alla elever åtminstone periodvis får kontakt i form av förklaringar, 
stöttning och uppmuntran.  

En ständigt pågående diskussion och fortbildning av lärarna i frågor om alla elevers rätt till lärande 
och utveckling är ett annat sätt att stödja elever i behov av stöd. Berhanu och Gustafsson (2009) 
skriver att pedagogers och specialpedagogers kompetens har stor betydelse för att öka elevers 
delaktighet både i läroprocessen och i sociala aktiviteter. Kompetensen är något som växer fram under 
yrkeslivet och det är nödvändigt att också lärarna får hjälp att se sin egen utveckling mot att bli goda 
pedagoger och att dela goda exempel och idéer om inkludering. Att studera delaktighet, 
kommunikation och lärande kan hjälpa till att medvetandegöra de som arbetar i skolan om 
inkluderings- respektive exkluderingsprocesser, skriver Nordevall, Möllås och Ahlberg (2009) 

Förslag till fortsatt forskning 
I tidigare klassrumsforskning har ofta könets betydelse fokuserats. Det finns även gott om studier av 
hur individuellt stöd eller stöd i liten grupp utanför klassrummet påverkar elever. Att inrikta studier på 
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hur elever i behov av särskilt stöd interagerar med läraren och vilket stöd de får i det vanliga 
klassrummet borde därför vara angeläget. I föreliggande studie observerades endast en klass under ett 
antal lektioner. Det skulle därför vara av intresse att utöka antalet observerade lektioner, klasser och 
skolor. Med ett större urval skulle även eventuella skillnader mellan manliga och kvinnliga lärare 
kunna granskas.  

I den aktuella studien kompletterades observationerna med intervjuer med lärare. För att få en mer 
nyanserad bild av klassrumsinteraktionen skulle det även vara av intresse att intervjua elever om hur 
de uppfattar situationen och om hur de upplever kommunikationen med läraren.  

Resultatet i föreliggande studie var framför allt att det var elevernas egna initiativ som påverkade i 
vilken grad de kommunicerade med läraren. Det vore intressant att fördjupa sig i bakomliggande 
orsaker till att vissa elever tar många initiativ till kontakt och andra få. Det skulle bland annat 
elevintervjuer kunna ge svar på.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Observationsschema 
 
Observationsschema 
 
Datum: __________         Tid: ______________        Ämne: ___________          Lärare: __________ 
 
Antal närvarande:  flickor: _________  pojkar: _________ 
 
Elev-
kod 
 

Initiat
iv E / 
L 

Stämn. 
 E  +  0  - 

Stämn. 
 L  +  0  - 

Kvalitet 
T HJ Sc Di 

Innehåll 
Ä  Pro Pri 

   Tid Övrigt 
 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 
 
 
Kvalitet:  T – tillrättavisning  Innehåll:  Ä - ämne 
 Hj – hjälp    Pro - procedur 
 Sc – scaffolding   Pri - privat 
 D - diskussion  
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Bilaga 2. Frågor till lärare 

 

Frågor	  till	  lärare	  2011	  
 

Har du någon särskild strategi för att fördela uppmärksamheten, stödet till eleverna?’ Kösystemet? 

Är det vissa elever du prioriterar?  

Går du även till dem som inte ber om hjälp? Varför? 

Är det några elever du upplever att du inte hinner med? 

 Hur tänker du kring elever i behov av särskilt stöd? Skiljer sig kommunikationen med de eleverna? 

Är det några elever som kommunikationen blir längre med? På vilket sätt?  Vad får det för 
konsekvenser? 

Elev grupper är ju olika… Hur upplever du att kommunikationen – samarbetet fungerar med just de 
här eleverna? 

Finns tid för kommunikation utanför lektionstid? 

Upplever du att det är någon skillnad mellan kommunikationen mellan pojkar och flickor? 

Hur tror du att tiden fördelas mellan den? 

Vilka tankar har du om interaktion – kommunikation med elever? 

Vad menar du skulle kunna utveckla, underlätta, förbättra kommunikationen med elever? Generellt/i 
just det här fallet? 



34 
 

Bilaga 3. Missivbrev 

 
 
Hej! 
 
 
 
Jag heter Maria Hallberg och jag går sista terminen på specialpedagog-programmet. Den här terminen 
kommer jag att skriva ett examensarbete. Jag har tänkt skriva om interaktionen/ samarbetet mellan 
lärare och elev. För att få material till det jag ska skriva om söker jag en klass där jag kan observera 
under ett antal lektioner. Jag kommer att sitta i bakgrunden och titta och skriva. Jag vill också gärna 
intervjua de lärare jag observerat i klassen. 
 
Jag söker en 5:a eller 6:a där jag kan observera när eleverna arbetar självständigt och där läraren finns 
tillhands för svar på frågor/hjälp. Jag skulle helst observera klassen i samarbete med ett par olika 
lärare.  
 
Skolan, lärarna och eleverna kommer att vara helt anonyma i uppsatsen. Jag kommer enbart att vara 
intresserad av vad som sker och inte av personerna. Jag kommer att presentera mig och det jag ska 
göra för eleverna och skriva ett brev till föräldrarna, så att det blir tydligt vad jag gör i klassen.   
 
Jag ber om hjälp att hitta en klass och lärare som jag kan samarbeta med. Hör gärna av er till mig med 
frågor. 
 
Vänliga hälsningar Maria Hallberg 
 
maha8271@student.su.se 
 
0734/220503 
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