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Sammanfattning 

Den här studien analyserar de olika genusaspekterna av lärare och mellanstadieelevers interaktion 

i klassrummet samt lärarens sätt att undervisa. Studien visar hur ofta och på vilket sätt läraren ger 

uppmärksamhet till pojkar eller flickor samt hur ofta och på vilket sätt pojkar eller flickor ger 

uppmärksamhet till läraren under lektionen. Studien kategoriserar också lärarens olika sätt att ge 

respons till elevernas svar under lektionen. Datamaterial i undersökningen har samlats in via 

klassrumsobservation som gjordes i en årskurs fyra med hjälp av videoinspelning. Det insamlade 

datamaterialet har transkriberats och blivit analyserat med metoder som samtalsanalys, 

observationsschema och lärarens riktningsgivare. De olika teoretiska perspektiven som har 

använts är kön –och genusperspektiv samt ett sociokulturellt perspektiv. 

   Studiens resultat visar att läraren delar ordet i klassrummet opartiskt om eleverna räcker upp 

handen. Resultatet visar också att om eleverna inte räcker upp handen är det väldigt klart att 

pojkar får och tar mer uppmärksamhet än flickor. Pojkar får flera tillsägelser och reagerar oftare 

på lärarens kommentarer än flickor. Resultatet betonar att lärarens sätt att reagera och ge respons 

är avgörande för elevernas förståelse av lektionens innehåll. Utan lärarens insats skulle eleverna 

ha det svårt att förstå vad som krävs och bör uppmärksammas.   

 

Nyckelord: Genusaspekter, mellanstadiet, observation, samtalsanalys, interaktion mellan lärare och 

elever    
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Inledning 

Mitt examensarbete handlar om interaktionen mellan lärare och elever i klassrummet. Jag valde 

ämnet eftersom det är ett vardagligt fenomen och det väckte mitt intresse. Senare i mitt 

magisterarbete har jag planerat att undersöka samma mönster i det finska skolsystemet och 

jämföra de resultat som jag har fått från det svenska skolsystemet. 

Jag vill tacka min handledare Morten Nørholm som har hjälpt mig med mitt skrivande och svarat 

snabbt på E-posten. Jag vill även tacka eleverna som deltog i min observation samt deras lärare som lät 

mig vara närvarande under hennes lektion. 

Ett särskilt tack till dig som har hjälpt mig med språket och stöttat mig under hela min 

skrivprocess. 

Uppsala, 2013 

Pinja Lehmussaari 
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Bakgrund  

I många kulturer ser klassrum förvånande lika ut. Undervisningsmaterial och böcker kan dock 

variera men nästan all skolundervisning har någonting gemensamt. Undervisning sker under 

ledning av en lärare och eleverna är en relativt homogen arbetsgrupp. Genom 

klassrumsforskningen ser man hur läraren till exempel talar om olika saker och ting och hur 

eleverna lär sig att återupprepa dessa kunskaper från deras egen kultur (Granström & Einarsson, 

1995, s. 5).   

   Det var redan i början av 1900-talet som en enkel studie gjordes i USA, där lärarens och 

elevernas beteende i klassrummet observerades. I studien använde de kommunala 

skolinspektörerna ett observationsschema där de kunde se hur frågor och svar fördelade sig i 

klassrummet. Resultatet i undersökningen visade att lärarens interaktion med eleverna varierade 

väldigt mycket (Granström & Einarsson, 1995, s. 6-7). Klassrumsforskningen kom igång i Sverige 

under 1960-talet och var ganska livfull under 1970-talet. Senare har många studier genomförts vid 

olika universitet i Sverige.  

    Varje dag möter lärare sina elever i klassrummet. Interaktionen mellan lärare och elever är en 

del av undervisningssituationen och det kan ske t.ex. via helklassundervisning, i mindre grupper 

eller individuellt. Kommunikationen mellan lärare och elever står i centrum för det arbete som 

sker under lektionerna (Einarsson, 2003, s. 10). Intressant är också skillnader i interaktionen 

mellan lärare och pojkar samt mellan lärare och flickor. Interaktion är alltid ett relevant ämne då 

det gynnar elevens förmåga att kunna lära sig nya saker och utveckla sina språkliga kunskaper. 

Lärare och elever lär från varandra genom att de samspelar och delar sina egna erfarenheter. 

Eleven lyssnar, läser och övar med lärarens handledning. 

   Det finns många aktuella artiklar, rapporter, böcker och avhandlingar som handlar om 

interaktion i skolvärlden, speciellt interaktion mellan lärare och elev. Flera studier har gjorts om 

till exempel elevernas talutrymme i klassrummet. Med mitt kvalitativa material i min studie, 

kommer jag att titta närmare på vilket sätt och hur många gånger läraren ger uppmärksamhet till 

pojkar eller flickor samt på vilket sätt och hur många gånger pojkar eller flickor ger 

uppmärksamhet till läraren under en lektion. Jag är intresserad av vilka skillnader det finns mellan 

pojkar och flickor eftersom det har haft en central betydelse i flera interaktionsstudier. Jag 

kommer inte att titta på betydelsen av elevernas ålder eller lärarkön i min studie. 
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   En intressant avhandling av Eva Lundqvist (2009) Undervisningssätt, lärande och socialisation - 

analyser av lärares riktningsgivare och elevers meningsskapande i NO-undervisning analyserar lärares 

undervisningssätt med hjälp av en riktningsgivare. Även fast undervisningssättet skapas i samspel 

mellan lärare och elever, har läraren ansvar för hela verksamheten. Genom mitt insamlade 

filmmaterial kommer jag att göra en kvalitativ analys om lärarens undervisningsmetod. Jag vill 

veta på vilket sätt läraren ger respons till eleverna under lektionen (Lundqvist, 2009).  

   Det perspektiv som forskaren själv väljer utformar förstås bilden av hela studien. Om forskaren 

är speciellt intresserad av könsroller, då kommer han eller hon kanske att se flera olikheter mellan 

könen. Oftast sker undervisningen bakom stängda dörrar och interaktionen mellan lärare och 

elever blir osynlig. Det är därför temat ”interaktion mellan lärare och elever” är intressant och jag 

har bestämt mig för att skriva om det. 

2 Litteraturöversikt  

2.1 Tidigare forskning 

I det här kapitlet kommer jag att belysa mitt ämne med hjälp av olika studier som är relevanta för 

min studie. Jag vill visa hur könsskillnader i klassrumsinteraktion ser ut, hur lärare kommunicerar 

med pojkar och flickor och vilka skillnader finns det. Processer som differentierar könsroller 

händer varje dag i klassrumsinteraktion. Jag vill också visa hur lärarens undervisningsmetod har 

forskats fram med hjälp av samtalsanalys.   

   Syftet med min studie är att undersöka genusaspekter av lärare och mellanstadieelevers 

interaktion i klassrummet samt undersöka innehållet av lärarens sätt att undervisa. Jag vill veta 

hur ofta och på vilket sätt läraren ger uppmärksamhet till pojkar eller flickor samt hur ofta och på 

vilket sätt ger pojkar eller flickor uppmärksamhet till läraren under lektionen. Jag är också 

intresserad av vilka skillnader det finns i vad läraren uppmärksammar hos pojkar respektive 

flickor. 

   Det finns många studier om genus och interaktion i klassrummet. Flera studier kommer till 

konklusion att killarna dominerar i klassrummet. Killarna får mer uppmärksamhet av läraren och 

de kommunicerar mera med lärarna. Men det finns också sådana studier som säger att det finns 

inga skillnader mellan killar och tjejer, det är omöjligt att säga vem som dominerar mest i 

klassrummet. Istället finns skillnaderna i de olika sätten killar och tjejer är interaktiva med läraren. 
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Studien visar också att mer uppmärksamhet från läraren inte alltid är en bra sak (Einarsson, 2003, 

s. 19-22).  

Skillnader mellan pojkar och flickor 

Charlotta Einarsson (2003) gjorde en observations –och fokusgruppstudie med totalt 58 

klassrumsobservationer och 42 lärare som deltog i en fokusgruppstudie. I sin observationsstudie 

ville Einarsson veta betydelsen av elevkön, lärarkön, elevernas ålder, undervisningsämnet och 

gruppstorleken för interaktionen mellan lärare och elever. Precis som i observationsstudien från 

början av 1900-talet i USA, visar Einarssons resultat att klassrumsinteraktionen är en komplex 

situation. Det finns många faktorer som påverkar till interaktionen mellan lärare och elever. 

Faktorer som verkade centrala var elevkön och gruppstorlek. Einarsson berättar också att pojkar 

har mer kommunikation med läraren än flickor.  

   I sin fokusgruppstudie intervjuade Einarsson lärare om klassrumsinteraktionen och ville få 

lärarens åsikt om saken. Resultatet visade åtta olika teman som kunde identifierats och som 

lärarna tyckte var viktiga. De var klasstorlek, sättet hur man fångar elevers intresse, pojkarna tar 

för sig på flickornas bekostnad, elevernas behov av interaktion med vuxna, glädjen i mötet av 

eleverna, samma språk, konflikter och en annan kulturell bakgrund. Eftersom jag är intresserad av 

pojkarnas och flickornas skillnader, tittade jag lite närmre på vad lärarna menade med ”pojkarna 

tar för sig på flickornas bekostnad”. En förklarning till detta var att pojkar i allmänhet mognar 

senare än vad flickor gör. En lärare berättade att pojkarna och flickorna hanterade instruktioner 

på olika sätt och att inte alla flickor var ”förlorare” i klassrummet. Lärarna upplever interaktionen 

med pojkar och flickor som varierande (Einarsson, 2003). 

   ”Pojkarna busar och flickorna läser läxan” skriver Inga Wernersson i sin avhandling 

Könsdifferentiering i grundskolan (1977). Wernersson gjorde en observationsstudie i två klasser i 

årskurs fyra och två klasser i årskurs sju. Jag kommer att koncentrera mig på observationer som 

gjordes i årskurs fyra. Sammanlagt observerades 57 lektioner. Wernersson ville kartlägga 

eventuella könsskillnader i elevernas deltagande, interaktionen mellan eleverna och lärarens syn 

på klasserna. I sin resultatdel skriver Wernersson att skillnaden mellan pojkar och flickor är 

mycket klar. Pojkar får och tar sig mer uppmärksamhet från lärare än vad flickorna gör. Pojkarna 

tar själva initiativet, räcker upp handen eller bara ropar rakt ut vad de tänker på. Ofta har deras 

frågor inte någon direkt koppling till själva undervisningen och de kan därför få fler 

tillrättavisningar än flickorna. 
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   Det intressanta är att av de två klasserna i årskurs fyra, avviker den andra från det typiska 

mönstret och den andra har den mest påtagliga könsdifferentiering. I den avvikande klassen är 

flickorna mer aktiva och dominerande, vilket är ovanligt enligt klassläraren.  

   En annan intressant rapport är Fritjof Sahlströms Från lärare till elever, från undervisning till lärande - 

några utvecklingslinjer i klassrumsforskningen (2008). Sahlström berättar om både Sveriges och 

Nordens forskare inom klassrumsforskningen, som till exempel Roger Säljö, Kjell Granström och 

Liisa Tainio. Rapporten är en översikt över klassrumsforskningens utveckling. Sahlström skriver 

att läraren styr klassrumsinteraktion genom att han/hon använder mer än hälften av talutrymmet. 

Elevernas möjlighet att få prata begränsas oftast till att svara på lärarens frågor. Sahlström visar 

med hjälp av flera lektioners näranalyser att även fast elevernas möjlighet att komma till tals 

verkar begränsad, så är det inte ett hinder för elevernas samtidigt pågående samtal under 

lektionen (Sahlström, 2008, s. 25-27).  

Lärarens undervisningssätt    

Eva Lundqvist (2009) gjorde en observationsstudie där hon ville söka kunskap om lärarens 

undervisningssätt. Hon ville veta vilken betydelse undervisningssättet har för elevers 

meningsskapande och socialisation i NO-utbildning. Lundqvist prövade på två olika metoder i sin 

studie som möjliggjorde analyser av lärarens och elevens samspel. Metoderna heter Epistemological 

Move Analysis (EMA) eller på svenska lärarens epistemologiska riktningsgivare och Communication 

Analysis of Companion Meanings (CACM). Lundqvist utvecklade lärarens riktningsgivare som 

analysmetod för att kunna hjälpa att analysera lärarens handlingar i undervisningen. Hennes 

avhandling består av fyra artiklar varav två handlar om EMA-metoden. Jag tittade på dessa 

resultat lite närmre eftersom riktningsgivaren är något som jag använder i min studie. Med 

riktningsgivarens hjälp definierar Lundqvist de olika sätt läraren reagerar till elevens svar. 

Lundqvist berättar att om eleverna ska lyckas fram till lektionens mål och syfte, är lärarens 

undervisning avgörande. Lärarens undervisningssätt är epistemologiskt rikt även om flera av 

lärarens riktningsgivare är om-orienterande eller instruerande. Läraren visar att det finns flera 

olika sätt att tillägna och nå kunskap i praktiken. 

   I Liisa Tainios bok Vuorovaikutusta luokkahuoneessa-näkökulmana keskustelunanalyysi (2007) skriver 

Sari Kleemola en intressant vetenskaplig artikel om lärarens frågor under lektionen. Artikeln heter 

”Opettajan kysymykset oppitunneilla”. Hon analyserar sitt material som är inspelat i två 

högstadieskolor nära Helsingfors. Materialet innehåller fyra lektioner som handlar om modersmål 

och religion. Kleemola skriver att det finns två alternativa sätt att börja en frågesekvens, antigen 
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ett lyckat sätt eller ett problematiskt sätt. I en lyckad frågesekvens borde läraren ställa en tydlig 

fråga åt gången. Samtidigt borde frågan guida elever så att de blir lättare att svara på ett lyckat och 

önskat sätt. I sin resultatdel skriver Kleemola att lärarens vanligaste sätt att hjälpa elever är att 

omformulera frågan och om-orientera eleverna mot det rätta svaret. Om eleven inte kan svara på 

frågan, kan en annan elev hjälpa till. Om ingen kan svara på frågan, är det då lärarens ansvar att 

svara på frågan. När svaret är rätt reagerar läraren antigen med en liten godkännande dialog eller 

genom att bara upprepa elevens svar. Om eleven svarar på ett problematiskt sätt blir reaktionen 

svårare. Läraren kan till exempel ge otydliga förklarningar eller säga att han/hon inte kommer 

ihåg svaret. Då kan det vara svårt för eleven att veta om han/hon har svarat rätt skriver 

Kleemola.    

   Min konklusion från tidigare forskning är att de finns flera studier som visar att lärare riktar mer 

uppmärksamhet åt pojkar än flickor i klassrummet (Einarsson, 2003 & Wernersson, 1977). Men 

som sagt lärarnas uppmärksamhet kan variera och det finns också många forskare som tycker att 

det inte finns någon skillnad mellan pojkar och flickor. 

2.2 Teoretiska perspektiv  

I detta kapitel kommer jag att belysa de olika teoretiska begreppen som är centrala för min studie. 

Eftersom syftet med denna studie handlar om genusaspekter, interaktion och lärarens 

undervisningssätt är de tre av mina centrala teoretiska begrepp. I de första kapitlen går jag igenom 

begreppet genus och dess olika aspekter enligt Yvonne Hirdman. Jag tar upp också Judith Butlers 

syn på ordet ”gender”. Denna text syftar till två av mina första frågeställningar. Sedan fortsätter 

jag genom att berätta om det sociokulturella perspektivet med åsikter från Lev Vygotskij och 

Roger Säljö som syftar till min tredje frågeställning.   

Genus, kön eller gender? 

Interaktion i skolan och i klassrummet kan studeras ur olika perspektiv. Dels handlar det om 

politiska beslut som är ”formella”, som till exempel skolmiljön som är speciellt ordnat för 

undervisningen och lärandet. Dels är det en miljö för barn att spendera deras dagar och där 

”informella” händelser är mycket vanliga. Allt detta är väldigt intressant ur köns- eller 

genusperspektiv (Wernersson, 2006, s. 38). 

   Historieprofessor Yvonne Hirdman lanserade begreppet genus i Sverige under 1980-talet och 

numera har genus blivit ett väletablerat begrepp. Hirdman ville urskilja det biologiska könet från 

det kulturella könet och visa skillnaden mellan det man är och det man gör. Könen måste också 
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betraktas som socialt och kulturellt skapade, som Simone de Beauvoirs skriver i sin kända bok 

Det andra könet: ”man föds inte till kvinna, man blir det” (de Beauvoir, 2002, s. 13).  

   Hirdman skriver i en Kvinnovetenskaplig tidskrift (1988) Genussystemet-reflexioner kring kvinnornas 

sociala underordning att det är kvinnoforskare som problematiserar förhållandet mellan könen 

(Hirdman, 1988, s. 49). Eftersom Hirdman ville få tydlighet till både kön- och genus som 

begrepp, så skrev hon att kön betyder det biologiska könet som man föds med och genus är då 

själva ”görandet” alltså det som skapas med hjälp av kultur. Hirdman föreslår att med hjälp av 

begreppet genus kunde den komplicerade kunskapen om vad som är manligt och kvinnligt få ett 

namn (Hirdman, 1988, s. 51). 

    Filosofen Judith Butler skriver i sin bok Gender Trouble (1999) ”gender is not to culture as sex is 

to nature; gender is also the discursive/cultural means by which “sexed nature” or “natural sex” 

is produced and established” (Butler, 1999, s. 11). Butler har en mer radikal åsikt till begreppet 

kön och genus. Hon ifrågasätter begreppet genus och menar att människans biologiska kön är 

normativt. Kön innehåller inga sociala eller historiska villkor utan den föreskriver regler. Dessa 

regler bestämmer hur man ska vara som man eller kvinna och att man ska vara antingen man eller 

kvinna. Butler säger att man och kvinna inte existerar som kategorier förens dem blir begripliga 

inom en heterosexualiserad förståelseram. Med detta menar Butler utvecklingen av den 

heterosexuella matrisen som delar upp kön och genus samt man och kvinna (Butler, 1999).             

Genussystem och genuskontrakt 

Begreppet genussystem används oftast inom antropologi som ett begrepp som beskriver könens 

olika förhållande. Isärhållningen av könen och etablerandet av det manliga som norm är 

genussystemets två grundläggande logiker. Med isärhållningen menar Hirdman att manligt och 

kvinnligt inte bör blandas, då det är tabu. Med den andra logiken menar hon hierarkin, män utgör 

normen för det normala eftersom det är just män som är människor. Hirdman säger att systemet 

är en ordningsstruktur av kön som förutsätter de andra sociala ordningarna. De olika sociala, 

ekonomiska och politiska ordningarna har redan tagit ordningen av människor i genus som 

basen, skriver Hirdman (Hirdman, 1988, s. 49-51). 

   Isärhållningens lag finns överallt, som till exempel i arbetsdelningen mellan könen eller i sättet 

hur man föreställer manligt och kvinnligt. Det är en ordning som är både fysisk och psykisk. 

Människan orienterar sig i världen efter platser, sysslor och sorter och skapar mening på detta 

sätt. Men det finns också en genusformering som skapar makt eftersom könen formeras antingen 

till en han eller en hon redan när barnet föds (Hirdman, 1988, s. 52). Flera 
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klassrumsobservationer har bevisat att det finns en tydlig genusordning i skolan. Pojkar får mer 

uppmärksamhet fast skolans uppdrag är att ge lika möjligheter för alla. Skolan anses vara en 

broms mot förändring även om den bara speglar den samhälleliga ordningen (Wernersson, 2006, 

s. 40-41).  

   Genuskontrakt är någonting som skapar balans mellan människor och som man ärvs från den 

ena generationen till den andra. Det är ett osynligt kontrakt mellan könen som visar konkreta 

föreställningar om hur män och kvinnor bör vara mot varandra. Med det menar man till exempel, 

vilka verktyg som hör till vem i arbetslivet, vilka ord använder man och på vilket sätt, hurdana 

kläder är tillåtna och hur bör man se ut etc. Genuskontrakt är mycket vanligt i skolor, där man 

ofta kan tänka att ”flickorna är plikttrogna och pojkarna är busiga” (Hirdman, 1988, s. 54). 

Interaktion 

Det andra viktiga begrepp är interaktion som betyder ömsesidig påverkan. Jag kommer att 

använda ett sociokulturellt perspektiv för att närmare undersöka interaktionen i klassrummet. 

Med sociokultur menar man samspel mellan människor, mellan lärare och elev och den bygger 

främst på Lev Vygotskijs idéer (Lundqvist, 2009). 

   Lev Vygotskij var en av de viktigaste nytänkarna inom den pedagogiska psykologin och hans 

arbete kan jämföras med klassiker som Jean Piaget och Sigmund Freud. Ett sociokulturellt 

perspektiv kommer från Vygotskijs kulturhistoriska teori som handlar om tänkandet och språk. 

Han menar att varken språk eller tänkande utvecklas utan social interaktion. I en av Vygotskijs 

viktigaste skrifter Tänkande och språk (1934) beskriver han människans medvetande som en del av 

en dialog mellan olika tankeformer. Vygotskijs teori är en dialektisk syn på hur språk och 

tänkande utvecklar sinsemellan. Han tycker att genom språket förlöper människans tänkande. 

Det är just därför social interaktion är viktigast för utvecklingen av språk och tänkande 

(Lindqvist, 1999, s. 7-14). 

Mediering och ordbetydelsen 

Enligt Vygotskij kan kunskapsprocessen ses som en mediering som betyder samspel. Människan 

skapar olika arbetsverktyg för att kunna tolka och konstruera världen omkring. Med hjälp av 

dessa verktyg utvecklas människans kulturella medvetande och det är just den som är viktigt i 

dialog med andra människor (Lindqvist, 1999). Dessa arbetsverktyg kan delas till yttre och inre 

verktyg genom Vygotskijs begrepp internalisering. Med det menar han att barnens psykiska 

funktioner förekommer i två sammanhang. Det sociala samspelet mellan barnet kommer först 
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som yttre verktyg och sedan kommer mentala modeller i barnets inre värld som inre verktyg. 

Detta är en central princip i Vygoskijs pedagogiska psykologin (Kozulin, 1998). 

   Roger Säljö skriver i boken Lärande i praktiken-ett sociokulturellt perspektiv (2000) att med hjälp av 

medierande verktyg förstår vi hur människor fungerar. Vi får våra egna erfarenheter genom 

mediering och ser hur människor utvecklar verksamheter, tar del av dem och lär i olika sociala 

praktiker. Säljö beskriver begreppet mediering som någonting som finns emellan människor och 

omvärlden. Vi hanterar världen med hjälp av dessa fysiska och språkliga verktyg som ger oss en 

bild av våra sociala praktiker. Säljö betonar viktigheten om begreppet mediering. Han säger att 

det är kanske just mediering inom sociokulturellt perspektiv som skiljer denna jämförelse med 

andra teoretiska perspektiv (Säljö, 2000, s.74-103).  

   Ändå skiljer Säljös åsikt från Vygotskijs när man pratar om begreppet internalisering. Enligt 

Säljö är begreppet problematiskt eftersom allt handlande ”sker inom ramen för sociala praktiker” 

(Säljö, 2000, s. 150). Med detta menar han att även ett självständigt arbete, som till exempel en 

läsläxa ensam, gör man med tanken på frågor man kommer att ta upp i diskussionen i 

klassrummet sedan. Säljö säger att vi kan se lärandet som en process genom att ha en 

utgångspunkt i att kunskap är en del av sociala praktiker. Genom denna process kan vi lägga till 

nya innovationer och arbeta vidare med det vi redan kan (Säljö, 2000, s. 150).  

   Med hjälp av social kommunikation sker utvecklingen av språk och tänkande. Ordbetydelsen 

innehåller både språk och tänkande och är någonting som är gemensamt för båda processerna. 

Vygoskij var speciellt intresserad av ”att tänka språkliga tankar” (Partanen, 2008, s. 36). Den 

sociala interaktionssituationen påverkar språkets funktion och även reglerar vårt tänkande. Det är 

i sådana situationer som det verkliga lärandet sker, som till exempel i skolan. Genom 

kommunikation sätter vi in orden i ett sammanhang i ett samtal med någon annan (Partanen, 

2008). En sak kan påminna oss om en annan sak, på samma sätt påminner ordet oss att komma 

ihåg dess betydelse (Vygotskij, 1934, s. 395).  

   Säljö skriver att Vygotskij gjorde en distinktion mellan ord som vi använder i konkreta- och i 

mer officiella kommunikativa praktiker. Säljö avser detta som svårt eftersom människor är 

kreativa med språket och uttrycker sig på ett levande sätt beroende på situationen. Människan kan 

anpassa sitt språk i konkreta situationen och följer oftast inte ordboksdefinitioner. Man lär sig 

språket så småningom och dess olika komponenter, som till exempel ironi, skämt och liknelser 

(Säljö, 2000, s. 87).       
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Den proximala utvecklingszonen och lärarens roll 

Interaktionen mellan barn och vuxna, elev och lärare är viktigt då den vuxna är den som 

representerar kultur och handledar barnen för att kunna hitta de rätta verktygen för lärandet 

(Kozulin, 1998, s. 69). Vygotskijs teori om närmaste utvecklingszonen har en utgångspunkt att en 

elev som arbetar självständigt har en förmåga att lösa uppgifter av en viss svårighetsgrad. Varje 

elev har en självständig kompetens för att klara av uppgifterna. Det finns en tydlig koppling till 

begreppet mediering och ordbetydelsen genom att eleven arbetar självständigt med hjälp av det 

inre språkliga tänkandet. Vygotskij upptäckte att en elev kunde klara av en uppgift med en högre 

svårighetsgrad med en annan elevs eller vuxens stöd och genom att använda ett område som låg 

ovanför elevens självständiga kompetens. Detta område kallade Vygotskij för den närmaste 

utvecklingszonen (Partanen, 2008, s. 51-52).  

   Enligt Säljö (2000) är den proximala utvecklingszonen någonting välbekant. Människor kan ofta 

lösa problem, som hade varit svåra att klara på egen hand, med hjälp av en annan människas 

handledning. Med hjälp ser vi bättre vad som frågas och genom det kan vi dela problemet till 

mindre bitar. Säljö påpekar att denna tanke får konsekvenser i ett större socialt perspektiv. Det 

blir lättare att följa med om man får handledning, men det krävs mera tid att genomföra 

uppgiften själv. Detta är mycket vanligt i skolor, eleverna förstår vad läraren säger och gör, men 

kan inte hantera alla led utan lärarens stöd (Säljö, 2000, s. 119-125).  

   För att eleverna ska lära sig kräver det en bra dialog och kommunikation sinsemellan och 

mellan lärare. Eleven utvecklar sig genom det sociala samspelet med andra och det är lärarens 

ansvar att samarbeta och undervisa som en social aktivitet. På detta sätt lär eleven sig att använda 

det sociala utrymmet (Partanen, 2008). Lärande är en fråga om att besitta information och ha 

färdigheter samt förståelse. Lärande betyder också kunskap om att kunna avgöra vilken 

information som är relevant i ett visst sammanhang (Säljö, 2000, s. 141). 

   I olika institutionella miljöer, som till exempel i skolor, är lärandet oftast språkligt till sin 

karaktär. Förmedling av kommunikativa färdigheter via pratande, läsande, skrivande och 

räknande är en stor del av verksamheten. Eleverna lär sig komplexa färdigheter och 

kommunikationen kan bli abstrakt. Det finns också en kommunikativ tradition i skolan där 

läraren undervisar en större grupp elever. Undervisningen sker samtidigt och under en längre 

period. När man tänker på det, är det ett ganska ovanligt sätt att kommunicera med varandra. 

Detta kan ställa stora kvar på eleverna men också på läraren. Eleverna borde följa med i språkliga 
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redovisningar som kanske inte är anpassad till deras egna intressen och förbi det måste läraren se 

till att alla eleverna lär sig det som krävs (Säljö, 2000, s. 155-156). 

3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka genusaspekter av lärare och mellanstadieelevers 

interaktion i klassrummet samt lärarens sätt att undervisa. Med lärarens undervisningssätt har 

undersökts närmre hur läraren ger respons till eleverna när de svarar på en fråga. Frågeställningar 

är:  

1) Hur ofta och på vilket sätt ger läraren uppmärksamhet till pojkar eller flickor under lektionen?  

2) Hur ofta och på vilket sätt ger pojkar eller flickor uppmärksamhet till läraren under lektionen? 

 3) Hur ger läraren respons till eleverna när de svarar på en fråga och vilka olika sätt använder 

läraren för att ge respons till elevernas svar under lektionen? 
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4 Metod 

År 1970 publicerade Jere E Brophy och Thomas L Goods en artikel som heter ”Teachers’ 

communication of differential expectations for children’s classroom performance: some behavioral data”. Den 

visade med observationens hjälp hur klassrumsinteraktionen mellan lärare och elev ser ut 

(Esaiasson, 2012, s. 303). Som metod är observationer relativt ny och räknas som en del av de 

mer moderna forskningsstudierna. 

4.1 Metod för datainsamling 

Jag bestämde mig för att göra en kvalitativ observationsstudie genom videoinspelning i en årskurs 

fyra mellanstadieklass. Detta gjorde jag eftersom det verkade mest lämpligt med tanken på mina 

frågeställningar (Esaiasson, 2012). Jag kände mellanstadieklassen sedan tidigare så jag hade en bild 

hur de vanligtvis arbetar. Jag valde att använda ordet fullständig observatör eftersom det 

beskriver bättre vad jag gjorde under min observation. Med det menar jag att jag var närvarande 

men ”osynlig” i klassrummet då jag ville påverka själva undervisningssituationen så lite som 

möjligt (Esaiasson, 2012, s. 306). Min observation hade både en hög –och låg grad av struktur. 

Hög grad av struktur betyder att situationen som ingår i min studie var redan på förhand 

bestämd, som i mitt fall finns i form av två observationsscheman (se bilaga 1 och 2) som ger 

kvantitativt resultat till två av mina första frågeställningar. I låg grad av struktur använde jag inte 

ett observationsschema, då syftet var att hämta så mycket information som möjligt. Jag använde 

låg grad av struktur eftersom jag inte ville riskera att ta verkligheten för givet. Detta gjorde jag 

genom min transkribering som svarar på min tredje frågeställning. Videoinspelningen tog rum i 

en avgränsad miljö som i detta fall var ett klassrum. Jag filmade en NO-lektion som var ungefär 

en timme lång och datamaterial från den blev väldigt omfattande. 

4.2 Genomförande 

Jag gjorde min observation i en årskurs fyra mellanstadieklass. Eleverna var mellan nio och tio år 

gamla. Klassen bestod av 14 elever, men en elev var sjuk så min videoinspelning består av 13 

elever varav fem är flickor och åtta är pojkar. Klassrummet var ganska litet och format som en 

rektangel. Eleverna satt antingen två och två eller tre bredvid varandra. Klassen hade en kvinnlig 

lärare som var ungefär mellan 30 och 40 år gammal.  

   Innan lektionen började, hade jag ställt videokameran in i klassrummet och testat att jag hade 

den bästa möjliga vinkeln för att se hela klassrummet. Jag började filma direkt när eleverna kom 
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in i klassrummet och hela mitt inspelade material är 1h 25min 15sek lång. Eleverna visste inte 

från början att jag redan filmade dem. I min analys kommer jag att använda material som är från 

själva NO-lektionen som var 1h 3min 42sek lång. Detta material har jag transkriberad i sin helhet 

och den är 29 sidor lång. Lektionen som jag filmade var dagens första och handlade om syror och 

baser inom ämnet naturvetenskap. 

   Jag hade placerad videokameran bakom eleverna, då jag inte ville störa deras lektion genom att 

stå framför dem. Detta kunde jag göra eftersom jag inte behövde se deras ansiktsuttryck eller 

särskilt mycket hur de rör sig under lektionen. Viktigast för min studie var att höra alla, se när de 

räcker upp handen och se hur läraren delar sin uppmärksamhet och ger ordet mellan pojkar och 

flickor. Jag var tvungen att röra på kameravinkeln ett par gånger under lektionen för att få en lite 

bättre bild av vad som händer. I början av lektionen tittade eleverna mot mig och kameran ett par 

gånger. Efter ungefär en kvart verkade det som eleverna glömde existensen av kameran och mig 

och koncentrerade sig bara på lektionen. Hela observationen gick väldigt bra och jag är nöjd över 

mitt insamlade datamaterial.  

   Transkribering har en central roll inom samtalsanalysen. Av det insamlade filmmaterialet har jag 

transkriberad hela NO-lektionen i sin helhet, vilket tog tid och var väldigt krävande. Det som jag 

var tvungen att göra på ett konkret sätt var att gå igenom materialet om och om igen, pausa och 

fortsätta, pausa och gå tillbaka. Jag började genom att göra en grov samtalsprofil och handskrev 

ner anteckningar. Efter jag hade handskrivit ner hela transkriptionen, började jag att lyssna igen 

och skriva allt på datorn. Hela skrivandet av transkriptionen tog ungefär två veckor och den är 29 

sidor lång. Hur detaljrika ens transkribering är varierar. Om man väljer att transkribera på ett 

väldigt detaljerad sätt, kan det bli svårt att avläsa och följa. Om man väljer att göra en väldig grov 

transkribering, kan man lätt missa någonting som kan vara viktigt för studien. Jag valde den 

gyllene medelvägen så att säga, inte för svårt men ändå med pauser och olika ljud som m:m eller 

ä:::ä. I slutändan är jag väldigt nöjd att jag gjorde det, då jag ämnar använda transkriptionen vidare 

i mitt magisterarbete (Odenbring, 2010, s. 51-54).   

4.3 Analysmetod och bearbetning av data 

I det här kapitlet kommer jag att berätta om de olika kategorierna jag ämnar identifiera i 

observationerna. Jag har gjort två observationsscheman (se bilaga 1 och 2) som jag har fyllt på i 

efterhand genom att titta på mitt insamlade videomaterial. Sedan har jag transkriberad hela NO-

lektionen i mitt datamaterial för att bättre kunna se hur läraren agerar och ger respons till sina 

elever. Detta interaktionsmönster går jag igenom med hjälp av samtalsanalys. 
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Observationsscheman    

Jag har gjort två observationsscheman som ser ut lite som Alan Brymans (2008) schema i boken 

Samhällsvetenskapliga metoder. Jag har ändrat kategorier så att de passar ihop med mina 

frågeställningar. I analysdelen har jag gjort två tabeller av mina observationsscheman som visar 

tydligt mina resultat i en kvantitativ form (Bryman, 2008, s. 267).  

   Med hjälp av mitt första observationsschema (se bilaga 1) går jag genom lärarens sätt att ge 

uppmärksamhet, är det riktad mot pojkar eller flickor samt hur många gånger händer det under 

min videoinspelade lektion. Jag vill veta vilka skillnader det finns mellan pojkar och flickor, vilka 

är de som får mest uppmärksamhet. Jag har också tittat på hur mycket läraren ställer frågor under 

lektionen, ger instruktioner och tillsägelser. Nedan går jag genom de olika punkterna i mitt 

observationsschema och berättar deras betydelse. Med uppmärksamhet från läraren menar jag att: 1) 

läraren ställer en fråga till flera elever samtidigt, 2) läraren ger instruktioner angående lektionens 

innehåll, 3) läraren ger ordet till en pojke, 4) läraren ger ordet till en flicka, 5) läraren reagerar på 

vad en pojke säger, 6) läraren reagerar på vad en flicka säger, 7) läraren tillsäger/kommenderar en 

pojke eller att 8) läraren tillsäger/kommenderar en flicka. I punkter ett och två har jag tittat på 

hur läraren ger uppmärksamhet till hela klassen. I punkterna tre och fyra har jag räknat hur 

många gånger pojkar och flickor får svara på en fråga eller kommentera någonting genom att 

läraren ger ordet till dem. Detta kan betyda att de antingen räcker upp handen eller att läraren 

pekar mot dem och ber om ett svar utan att de räcker upp handen. I punkterna fem och sex har 

jag räknat hur många gånger läraren reagerar på vad en pojke eller flicka säger, när de inte räcker 

upp handen. Med reagering menar jag att läraren antingen svarar eller kommenterar på någonting 

eleven har sagt utan att räcka upp handen. I punkterna sju och åtta har jag bara räknat hur många 

gånger lärare tillsäger en pojke eller en flicka under lektionen.   

   Med mitt andra observationsschema (se bilaga 2) har jag tittat närmare på hur pojkar och 

flickor ger uppmärksamhet till läraren. Jag har räknat hur många gånger pojkar och flickor ställer 

frågor genom att räcka upp handen och utan att räcka upp handen. Jag har också tittat på vilka de 

är som pratar mest utan att få ordet från läraren. Med uppmärksamhet från pojkar eller flickor menar 

jag att: 1) pojke ställer en fråga till läraren genom att räcka upp handen, 2) flicka ställer en fråga 

till läraren genom att räcka upp handen, 3) pojke ställer en fråga till läraren utan att räcka upp 

handen, 4) flicka ställer en fråga till läraren utan att räcka upp handen, 5) pojke reagerar på 

kommentarer från läraren eller att 6) flicka reagerar på kommentarer från läraren. I punkter ett 

och två har jag räknat hur många gånger en pojke eller en flicka ställer en fråga genom att de 

räcker upp handen. I punkterna tre och fyra har jag kollat på samma sak utan att de räcker upp 
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handen. I sista punkterna fem och sex har jag räknat hur många gånger en pojke eller en flicka 

reagerar på kommentarer från läraren. Med reagering menar jag att de svarar på en fråga som 

följer efter första frågan, det betyder att läraren ställer en fortsättningsfråga till samma elev. 

Reagering kan också betyda något ljud som ”ä:ä” eller ord som till exempel ”seriö:st”. Till sist kan 

det också betyda reagering genom att göra någonting som läraren ber dem att göra. 

Samtalsanalys och riktningsgivaren 

I min tredje frågeställning tittar jag närmre på lärarens sätt att reagera och ge respons till eleverna 

när de svarar på hennes frågor. Jag analyserar mitt transkriberade material med hjälp av 

samtalsanalys som har blivit allt vanligare nuförtiden. På engelska kallas samtalsanalys för 

Conversation Analysis och kan förkortas till CA eller direktöversättas på svenska som 

konversationsanalys. Jag har valt att använda termen samtalsanalys. Samtalsanalys har sitt 

ursprung i sociologin och utvecklades från de mer experimentella metoderna i början av 1960-

talet och fortsatte att utvecklas vidare till 1970-talet. Den grundades ursprungligen 

etnometodologen Harold Garfinkel i USA. Hans studenter Sacks, Schegloff och Jefferson 

utvecklade basen till samtalsanalys genom att dela den till turtagning, sekvensdisposition och 

reparation (Levinson, 1983, s. 296-297, 303-304, 308-309). Samtalsanalys är starkt kopplad till 

etnometodologi som innebär att interaktionen studeras utifrån vardagliga situationer. Deltagarnas 

egna tolkningar och produktioner står i fokus och förståelsen av varandra sker genom resonerade 

betydelser och med hjälp av ”common sense”. (Norrby, 2004, s. 32-33). I Stephen C. Levinsons 

bok Pragmatics skriver han att   Användningen av samtalsanalys innebär begränsning till det som 

finns i själva interaktionen. Man kan inte ställa hypoteser i förväg eller ta hjälp av yttre faktorer. 

Samtalsanalys bygger på enheter som deltagarna använder i interaktionen, deras sätt att förstå och 

tolka varandra. Det leder till uppfattningen att först måste man identifiera dessa enheter genom 

att läsa materialet mycket noggrant och flera gånger (Norrby, 2004).  

    

   Jag använder också en metod som Eva Lundqvist använde i hennes studie Undervisningssätt, 

lärande och socialisation- Analyser av lärares riktningsgivare och elevers meningsskapande i NO-undervisning 

(2009). Metoden heter ”lärares epistemologiska riktningsgivare”. Jag har omformulerad 

riktningsgivaren så att det passar bättre till min frågeställning. Med riktningsgivarens hjälp kan jag 

analysera det som läraren gör under undervisningssituationen, vad som är kunskap och vilka är de 

rimliga vägarna för eleven att nå denna kunskap. Med samtalsanalys kan jag också titta närmre på 

den språkliga interaktionen mellan lärare och pojkar eller flickor. Jag kommer att använda 

sekvensdisposition av Schegloff och Sacks (1973) och även analysering av yttrandepar, såsom 
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frågor och svar mellan lärare och elever. Den epistemologiska riktningsgivaren kategoriserar 

innehållet av lärarens uppmärksamhet, dvs. det som han/hon pratar om med eleverna. Det finns 

fem olika kategorier inom riktningsgivaren som jag använder i min analys. Den första är 

bekräftning, där läraren upprepar vad eleven har sagt och på det sättet bekräftar det rätta svaret. 

Den andra kategorin heter om-styrning där läraren hänvisar till tidigare fakta som kan vara relevant 

för uppgiften. Den tredje kategorin är handledning, där läraren berättar på ett mer konkret sätt hur 

eleven borde göra för att klara av uppgiften. Den fjärde kategorin är producering, där läraren ger 

eleven möjlighet att sammanfatta själv det viktigaste och komma på användning av denna 

information. Den femte och sista kategorin heter om-dirigering, där läraren hjälper eleven för att se 

uppgiften från en helt annan vinkel och hitta det ”rätta svaret” (Lundqvist, 2009, s. 47). 

4.4 Reflektion över metoden 

När jag valde observation som min metod, visste jag vilka risker det fanns i det. Innan jag gjorde 

min videoinspelning tänkte jag efter hur jag borde göra. Ska jag vara en fullständig observatör 

eller en fullständig deltagare. Det finns inget rätt eller fel och till slut bestämde jag mig för att vara 

en fullständig observatör. Sedan var det frågan om jag ska vara inne i klassrummet och filma eller 

lämna kameran i klassrummet och stå utanför. Jag visste att min närvaro kan påverka elevernas 

beteende, men jag bestämde mig ändå för att vara närvarande fast så osynlig som möjligt. Som jag 

skrev tidigare, påverkade min närvaro ungefär en kvart, men efter det glömde eleverna mig och 

kameran helt och hållet. Det var bra att jag kände klassen sedan innan, så jag visste hur de brukar 

bete sig under lektioner. Eftersom eleverna i klassen gick i årskurs fyra, var jag tvungen att fråga 

om deras vårdnadshavares lov för att få filma dem. Detta gjorde jag genom att skicka ett brev 

hem till dem (se bilaga 3). Om någon hade tackat nej, hade jag varit tvungen att utesluta eleven 

från hela observationen. Jag fick lov från alla vårdnadshavare, vilket var bra. 

   Eftersom min transkribering är väldigt omfattande hade jag svårigheter med urvalsprocessen. 

Desto mera jag tittade genom de olika videosekvenserna i mitt filmmaterial, ju svårare blev det 

hela. Det finns så otroligt mycket som jag kunde analysera i min transkribering. Ändå hade jag 

valt att titta närmare på hur läraren ger respons till elevernas svar, när hon ställer en fråga.      

4.5 Validitet och reabilitet 

Det viktiga problemet i observations-studier är ändå validiteten av observationsdata. Jag ska ge ett 

exempel; eleverna kan bete sig helt annorlunda just den dagen när en forskare kommer och vill 

observera t.ex. klassens samtalskultur. När klassen vanligtvis har intressanta dialoger och åsikter 

under lektioner, kan forskarens närvaro ändra detta. Då kan forskare få datamaterial och resultat 
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som inte riktigt stämmer. I min studie och insamlade material är validiteten bra eftersom jag hade 

jobbat med eleverna och kände dem sedan tidigare. Visserligen är det svårt att veta hur mycket en 

observatör eller videoinspelning påverkar resultatet. Det är ändå bättre att få veta hur den 

observerade interaktionen i klassrummet ser ut än att inte få veta något alls om det (Westin, 1978, 

s. 115).  

   Mitt insamlade material är omfattande, då min transkribering är 29 sidor lång och ger möjlighet 

till flera omvärderingar, vilket ökar både validiteten och reabiliteten. Dokumentationen av hela 

videoinspelningen, först handskriven och sedan på dator ökar också reabiliteten av arbetet.  

4.5 Forskningsetiska riktlinjer     

Om barnen/eleven är under 15-år gammal måste jag be om vårdnadshavares godkännande så att 

eleven får delta i min observation. Eftersom mitt forskningsobjekt är att observera 

mellanstadieelever som är under 15-år gammal, måste jag följa de forskningsetiska riktlinjerna. Jag 

informerade vårdnadshavarna skriftligt inför videoinspelningar (se bilaga 3). I brevet berättade jag 

vem jag är och vad jag studerar. Jag beskrev varför jag ville samla in data i form av 

videoinspelning samt hur jag kommer att använda det. Jag skrev om möjligheten att veta 

någonting mera och gav information så att vårdnadshavaren kan kontakta mig om saken. Jag 

berättade att alla eleverna är anonyma och har påhittade namn och endast jag har och kommer att 

använde allt insamlat videomaterial. Jag skrev att om jag ska prata om någon elev närmare 

kommer jag att använda mina påhittade namn. Jag informerade också till klassen att jag ska 

observera interaktionen i klassrummet innan min videoinspelning. Jag ville bara ge lite 

information om mitt ämne så att det inte skulle påverka observeringens resultat. Om det skulle ha 

varit någon vårdnadshavare som hade tackat nej till videoinspelningar, skulle jag undvikt att spela 

in eleven och uteslutit eleven från hela analysen (Lundqvist, 2009, s. 54).    
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5 Resultat / Analys   

Jag kommer att analysera mina forskningsfrågor både på ett kvantitativt -och kvalitativt sätt. 

Kapitlar 5.1 och 5.2 handlar om det kvantitativa resultat och dess analysering. I kapitlen 5.3 

använder jag det samtalsanalytiska begrepp sekvensdisposition och analyserar närmre på 

yttrandepar genom att titta på frågor och svar mellan lärare och elever som jag skrev om tidigare i 

min metodkapitel (s, 19-20). Alla exemplar är löpande numrerade.    

5.1 Lärarens sätt att ge uppmärksamhet 

Min första frågeställning handlar om hur ofta och på vilket sätt ger läraren uppmärksamhet till 

pojkar eller fickor under lektionen. Mitt första observationsschema (se bilaga 1) handlar om 

denna fråga och är delad i två delar. Jag har gjort en tabell av mina resultat från 

observationsscheman (se tabell 1). Den vänstra sidan av tabellen berättar på vilket sätt läraren 

delar sin uppmärksamhet och om den är delad till pojkar eller flickor. Den högra sidan av tabellen 

berättar istället hur många gånger detta händer under lektionen.  

Tabell 1. Antal gånger läraren ger pojkar respektive flickor uppmärksamhet    

På vilket sätt läraren ger uppmärksamhet till 
pojkar eller flickor under lektionen? 

Hur ofta läraren ger uppmärksamhet till pojkar 
eller flickor under lektionen? (Hur många 

gånger) 

1. Läraren ställer en fråga till flera elever 
samtidigt 

75 gånger 

2. Läraren ger instruktioner angående 
lektionens innehåll 

27 gånger 

3. Läraren ger ordet till en pojke 52 gånger 

4. Läraren ger ordet till en flicka 36 gånger 

5. Läraren svarar/kommenterar på vad en 
pojke säger utan att han räcker upp handen 

41 gånger 

 

6. Läraren svarar/kommenterar på vad en 
flicka säger utan att hon räcker upp handen 

8 gånger 

7. Läraren tillsäger/kommenderar en pojke 11 gånger 

8. Läraren tillsäger/kommenderar en flicka 0 gånger 

 

Jag har gjort åtta olika kategorier för att närmre se på vilket sätt läraren ger uppmärksamhet mot 

pojkar eller flickor. Min första och andra fråga handlar om hur mycket läraren ger 

uppmärksamhet till hela klassen, detta gjorde jag för att det var intressant. I tabellens första punkt 

”läraren ställer en fråga till flera elever samtidigt” har jag räknat på hur många gånger läraren 
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ställer en fråga under lektionen. Jag har räknat med alla frågor som förekommer under lektionen. 

Det finns allmänna frågor som: 

[Exempel nr. 1 av en allmän fråga ur min transkribering, r. 11-12, deltagare: L som lärare och E som elev/elever] 
 
11 L: toppen. då låser ja, alla lämnat in sina mobiler? 
12 E: ja:a, ja 
 

och det finns sådana frågor som handlar om själva undervisningsämnet som: 

[Exempel nr. 2 av en fråga som handlar om undervisningsämnet ur min transkribering, r. 48-50, deltagare: L som 
lärare och en elev som heter Karl] 
 
48 L: ja (P) okej, (P) syrer å baser vad har vi gjort hittills kommer ni ihåg? (P)     
49 Karl. 
50 KARL: vi gjorde dedär experimentet med e:eh te och (P) ättika 

 

I tabellens andra punkt ”läraren ger instruktioner angående lektionens innehåll” har jag räknat på 

hur många gånger läraren ger instruktioner under lektionen: 

[Exempel nr. 3 av hur läraren ger instruktioner ur min transkribering, r. 257-261, deltagare: L som lärare] 
 
257 L: vi ska läsa lite mer hur man kan testa (P) olika saker, å då slår vi upp     
258 innehållsförteckningen först (P) å så vill ja att ni ska kolla på (P) man kan  
259 mäta hur surt något är, då vill ja att ni ska hitta vilket sida det är 
260 Eleverna letar efter rätt sida och pratar med varandra lite 
261 L: och man säjer inte sidan, alla tittar själva 

 

I punkterna tre och fyra har jag räknat hur många gånger läraren ger ordet till en pojke eller en 

flicka efter att de har räckt upp handen eller att läraren säger vem som svarar utan att de behöver 

räcka upp handen. Pojkarna fick ordet 52 gånger och flickorna fick ordet 36 gånger under 

lektionen. Det verkar ganska jämlikt eftersom det finns åtta pojkar i klassen och fem flickor i 

klassen. Jag räknade hur jämlikt det var genom att först dela 52 med åtta eftersom det finns åtta 

pojkar i klassen och fick svaret 6,5. Sedan räknade jag på samma sätt med flickorna, alltså 36 

delad med fem och fick svaret 7,2. Så rent statistiskt fick både pojkar och flickor ordet från 

läraren lika många gånger, då pojkarnas 6,5 avrundar sig till 7 och flickornas 7,2 avrundar sig 

också till 7. Det verkar som att läraren i klassen har bra koll över att alla får svara lika mycket, 

både pojkar och flickor. Det kan också vara att läraren hade extrakoll så att alla fick svara 

eftersom hon visste att det var en sak jag observerade. 

   I punkterna fem och sex fick jag helt annorlunda resultat från pojkar och flickor. Läraren 

svarade/kommenterade på vad en pojke sade utan att han behövde räcka upp handen 41 gånger 

under lektionen. Samma sak med flickorna hände bara åtta gånger under lektionen. Detta resultat 

är precis likadant som i många andra studier som jag har läst och som jag har nämnt i mitt kapitel 

om tidigare forskning. I mitt resultat märkte jag att oftast handlade dessa frågor inte om själva 
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undervisningsämnet utan någonting annat. Både läraren i klassen och eleverna, mest pojkar, hade 

ett bra sätt att behandla dessa frågor så att de inte störde resten av klassen eller 

undervisningssituationen. Det mest intressanta var att nästan hälften av dessa frågor ställde en 

och samma pojke som heter Karl i min transkribering.  

   I de sista punkterna sju och åtta räknade jag hur många gånger läraren tillsade/kommenterade 

en pojke eller en flicka under lektionen. Resultatet verkade ganska stereotypiskt då pojkarna fick 

tillsägelser 11 gånger och flickorna fick inga. Med stereotypiskt menar jag den gamla attityden 

som så många har kvar, som till exempel Inga Wernersson (1977) beskriver i sin mening 

”pojkarna busar och flickorna läser läxan”. Dessa tillsägelser var riktade mot vissa pojkar och 

hände i slutet av lektionen, då dessa pojkar inte orkade koncentrera sig lika mycket längre. 

5.2 Pojkarnas och flickornas sätt att ge uppmärksamhet   

Min andra frågeställning handlar om hur mycket pojkar eller flickor ger uppmärksamhet till 

läraren under lektionen. Detta har jag kollat genom mitt andra observationsschema (se bilaga 2). 

Tabellen nedan visar resultat från mitt andra observationsschema vilket också verifierar fyra 

resultat från mitt första observationsschema. 

Tabell 2. Antal gånger pojkar eller flickor ger uppmärksamhet till läraren    

På vilket sätt pojkar eller flickor ger 
uppmärksamhet till 

läraren under lektionen? 

Hur ofta pojkar eller flickor ger uppmärksamhet 
till läraren under lektionen? (Hur många gånger) 

1. Pojke ställer en fråga till läraren eller svarar 
på lärarens fråga genom att räcka upp 
handen 

52 gånger 

2. Flicka ställer en fråga till läraren eller svarar 
på lärarens fråga genom att räcka upp 
handen 

36 gånger 

3. Pojke kommenterar någonting till läraren 
utan att räcka upp handen  

41 gånger 

4. Flicka kommenterar någonting till läraren 
utan att räcka upp handen 

8 gånger 

5. Pojke reagerar på kommentarer från läraren 71 gånger 

 

6. Flicka reagerar på kommentarer från 
läraren 

21 gånger 

 

Här har jag gjort sex olika kategorier för att närmre se på vilket sätt och hur många gånger pojkar 

respektive flickor ger uppmärksamhet till läraren under lektionen. I punkterna ett och två gjorde 
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jag samma sak som i punkterna tre och fyra i mitt första observationsschema. Detta gjorde jag för 

att vara säker på att mina resultat stämmer och det stämmer eftersom jag fick samma svar i båda 

scheman. Det som jag märkte var att nästan alla av dessa handlade om att eleven svarade till 

lärarens frågor. Eleverna var inte själva så aktiva och ställde få frågor under lektionen. Den mest 

aktiva var läraren. 

   I punkterna tre och fyra räknade jag igen samma sak som jag gjorde i första 

observationsschemat i punkterna fem och sex. Jag ville se om läraren verkligen svarade eller 

kommenterade varje gång en pojke eller en flicka sade någonting utan att räcka upp handen. Det 

gjorde läraren eftersom resultatet blev det samma i båda scheman. 

   I mina sista punkter fem och sex ville jag se någonting nytt och räknade då hur många gånger 

en pojke eller en flicka reagerade på någonting läraren sade. Med reaktion menar jag att eleven 

svarar på en fortsättningsfråga som: 

[Exempel nr. 4 ur min transkribering, r. 60-63, deltagare: L som lärare och en elev som heter Isabelle] 

60 L: ägg å ättika å va hur blev ägget när vi hade ner i ättika? (P) Isabelle. 
61 ISABELLE: de blev rå 
62 L: ägget blev, men hur, vi la nere, hur va ägget när vi la nere? 
63 ISABELLE: (xxx) 
 

Eller ger ett ljud, ord eller en liten kommentar som:  
 
[Exempel nr. 5 ur min transkribering, r. 393-397, deltagare: L som lärare, en elev som heter Isabelle och en elev som 
kommenterar heter Teo] 

 
393 L: de är, de är fakt-, ja tror till å med att de är sju komma:a fy:ra eller       
394     nånting (P) så då äre lite mer basiskt, men ni, men man kan säja att de är  
395     neutralt ö:hm (P) citron (P) Isabelle 
396 ISABELLE: -surt- 
397 TEO: citron kan va inte sura 

 
Eller att de gör någonting som läraren ber dem att göra som: 
 
[Exempel nr. 6 ur min transkribering, r. 140-142, deltagare: L som läraren och en elev som heter Mona] 

140 L: jag får stänga ner de, kan du vinkla persiennerna för att ska se skärmen  
141     bra nu (L säger till Mona)  
142 MONA: jaha, där 
 

Här ser man en stor skillnad mellan pojkar och flickor, då pojkar fick resultat 71 och flickor 21. 

Jag räknade hur jämlikt det blir mellan pojkar och flickor genom att dela 71 med åtta, då det var 

åtta pojkar i klassen, och fick svaret 8,8 som avrundas till 9. När jag gjorde samma sak med 

flickorna (21/5) fick jag svaret 4,2 som avrundas till 4. Det betyder att pojkar reagerar på vad 

läraren säger över dubbelt så mycket som flickorna reagerar. Det som jag märkte var att det var 

mest pojkar i klassen som reagerade genom att göra något ljud, ord eller en kommentar. Ju mera 
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jag lyssnade och tittade genom mitt filmmaterial desto mera märkte jag pojkarnas sätt att få 

uppmärksamhet som var väldigt ofta kommentarer eller ljud. Detta resultat stämmer med tidigare 

forskning och visar tydligt att det är pojkar som dominerar i denna klass, åtminstone under den 

här lektionen. 

5.3 Lärarens riktningsgivare 

Min tredje frågeställning handlar om lärarens sätt att ge respons till elevens svar. Här har jag 

använt den epistemologiska riktningsgivaren enligt Eva Lundqvist (2009) dock har jag 

omformulerat de olika kategorierna så att de passar bättre till min frågeställning. De 

riktningsgivare som kategoriseras i mitt datamaterial är: Bekräftning, Om-styrning, Handledning, 

Producering och Om-dirigering. Nedan kommer jag att skriva ett eget kapitel om varje kategori där jag 

berättar om dess resultat. Efter varje kapitel har jag använt det samtalsanalytiska 

sekvensdisposition. Min analysering grundar sig på mitt omfattande material utan förhand 

bestämda kategoriseringar. Bara efter en noggrann genomläsning av mitt material kunde jag fatta 

ett beslut av de olika kategorier som grundar sig på yttrandepar genom att titta närmre på frågor 

och svar mellan lärare och elever inom min transkription. 

Bekräftning 

Under lektionen bekräftade läraren elevens rätta svar genom upprepning. Totalt hände detta 64 

gånger. Med upprepning av svaret menar jag att läraren verifierar att eleven har svarat rätt. Det 

kan se ut så här: 

[Exempel nr. 7 ur min transkribering om Bekräftning, r. 115-119, deltagare: L som lärare och en elev som heter 

Mona]   

115 L: nej, ett citronsaft det var ju syra, maskindiskmedel var baser å te kunde  
116     visa, te blev ljus av syrer å mörk av baser å då är te Mona 
117 MONA: en indikator 
118 L: en indikator, den, en indikator kan visa om nånting är en syra eller en  
119     bas genom att ändra färg, är ni mä? 
 

På rad 115-116 läraren underbygger frågan genom att berätta att citronsaft är surt och 

maskindiskmedel är en bas. Läraren fortsätter och säger att te blev ljus av syrer och mörk av 

baser och frågar efter det vad te är för något från Mona. Då eleven svarade rätt, bekräftar läraren 

att svaret genom upprepning på rad 118.  

[Exempel nr. 8 ur min transkribering  om Bekräftning, r. 80-82, deltagare: L som lärare och en elev som heter Noa] 

80 L: skalet hade löst sej upp i ättika (P) å då å ättika var en vadå? (P) Noa. 
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81: NOA: syra 
82: L: ättika var en syra som kunde lösa upp dehär kalkrika skalet i ägget, eller hur? 

 

I detta exempel är bekräftning mycket klart på rad 82. Under samma rad fortsätter läraren dock 

att förklara elevens ettordssvar genom en mer noggrannare beskrivning.   

Om-styrning 

Med om-styrning menar jag att läraren hänvisar till tidigare fakta som de har gått igenom 

tillsammans med klassen. Läraren påminner om detta faktum eftersom de är relevant och hjälper 

eleven att komma fram till ”det rätta svaret”. Om-styrning  hände 15 gånger under lektionen och 

kan se ut så här: 

[Exempel nr. 9 ur min transkribering av Om-styrning, r. 111-116, deltagare: L som lärare och en elev som heter 

Oskar ]  

111 L: okej, har nån hittat, va var te för nånting, te är en? om man ska visa på  
112     om de är syrer eller baser, te är då en? (P) Oskar. 
113 OSKAR: syra 
114 E: några skrattar 
115 L: nej, ett citronsaft det var ju syra, maskindiskmedel var baser å te kunde  
116     visa, te blev ljus av syrer å mörk av baser å då är te Mona 

På rad 111-112 frågar läraren vad te är för något och ger en tips genom att säga "om man ska visa 

om de är syrer eller baser". Eleven svarar fel och läraren reagerar snabbt genom att utveckla 

frågan vidare utan att bry sig om att svaret var orätt. Läraren använder Om-styrning och upprepar 

tidigare fakta under rad 115-116. 

[Exempel nr. 10 ur min transkribering av Om-styrning, r. 302-307, deltagare: L som lärare och elever som heter 

David och Yvette] 

302 L: sju är mitten på ett å fjorton (P)då äre såhär, här borta vi ett då är jätte surt (P)  
303 här, jätte surt (P) hur tror ni att de är här borta vi fjorton då då? om de e jätte surt  
304 där borta vid ettan, hur kan de va här borta vid fjorton (P) David 
305 DAVID: ö:ö jätte starkt 
306 L: m:m, motsatsen till sur är, på kemispråk? (P) motsatsen till sur, Yvette 
307 YVETTE: basiskt 
 

På rad 302-304 ritar läraren på Activeboarden och pekar på olika ändar av en rak linje. Hon 

beskriver att i den ena ändan av linjen är det jätte surt och frågar hur är det i den andra ändan av 

linjen. David svarar jätte starkt under rad 305. Detta är inte ordet som läraren är ute efter och 

Om-styr igen genom att använda begrepp motsats och kemispråk under rad 306. 
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Handledning 

Läraren handledde nio gånger under lektionen. Det betyder att hon visade på ett mer konkret sätt 

hur man ska göra för att bättre förstå innehållet eller att nå ”det rätta svaret”. Så här kan det se ut: 

[Exempel nr. 11 ur min transkribering, r. 317-333, deltagare: L som lärare, E som elev/elever och en elev som heter 

Teo] 

317 L: nej, neutralt är om de är varken eller, de är varken surt eller basiskt, då  
318     är nånting neutralt, de är inte surt å de är inte basiskt, alldeles lagom  
319     eller hur man ska säja, så här vi sju äre neutralt (P) om jag skulle säja till  
320     er så här (P) att (P) dom här fyra som sitter här, Lars är här å räknar vi me  
321     då, dom tyckte att Anton Ewald var bäst i Melodifestivalen (L pekar på  
322     tre elever som sitter framför henne, den fjärde som är Lars är sjuk men  
323     han räknas med ändå) 
324 E: [ne:::j] 
325 L: aa, sh:h, nej, och dom här fyra som sitter här (P) dom tyckte att Yohio va  
326     bäst i Melodifestivalen (P) okej? (L pekar på fyra elever på andra sidan  
327     klassrummet) då var dom alltså jätte mycket Anton Ewald å dom var    
328     jätte mycket Yohio å dom här sex som sitter här (L pekar på sex elever  
329     som sitter i mitten av klassrummet) dom tyckte varken eller, dom brydde  
330     sej inte (P) då var dom neutrala (P) 
331 TEO: vad?! 
332 L: förstår ni? är ni mä? (P) Anton Ewald, Yohio, neutrala, man liksom tycker  
333     varken eller (P) så jätte surt, sh:h, väldigt basiskt, neutralt 

I detta exempel förklarar läraren vad begreppet neutral betyder. På rad 317-319 försöker hon att 

säga vad det innehåller men märker att det räcker inte. Under rad 320-330 ger läraren en konkret 

exempel om begreppet och tar med någonting aktuellt och intressant som Melodifestival. Genom 

detta Handledning förstår eleverna bättre och snabbare vad neutralt betyder. 

[Exempel nr. 12 ur min transkribering, r. 585-588, deltagare: L som lärare och en elev som heter Ralf] 

585 L: surt, neutralt eller basiskt, säj nånting 
586 RALF: ö:::ö 
587 L: du ska ha lappen framför dej så att du kan rätta å se att du har gjort rätt nu också 
588 RALF: ö:ö (P) tandkräm (P) [[basiskt 
 

I det här exempel vill läraren rätta tillsammans med eleverna en lapp de har fått göra under 

lektionen. På rad 585 frågar läraren Ralf att säga någonting som är antingen neutralt, surt eller 

basiskt ur pappret. Ralf förstår inte vad läraren frågar och då Handledar läraren Ralf på ett 

konkret sätt och ber honom att ta fram lappen under rad 587. Läraren säger också varför han 

borde göra det genom "så att du kan rätta å se att du har gjort rätt nu också". Efter det förstår 

Ralf och ger ett rätt svar. 

Producering 

Eleverna fick chansen att själva producera svaret 14 gånger under lektionen. Med producering 

menar jag att eleven får möjligheten att själv samla information och komma på svaret efter detta. 
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[Exempel, nr. 13 på Proceduring ur min transkribering, r. 101-105, deltagare: L som lärare]  

101 L: okej citronsaft gjorde te ljusare å basen gjorde de mörkare och kommer  
102     ni ihåg då vad man kunde kalla te var för nånting? (P) då tar vi upp NO- 
103     häftena å så kollar vi [(xxx)] 
104 RALF: hostar 
105 L: kolla va te var för nånting de visar på syrer å baser 

I exempel nummer 13  leder läraren eleverna till ämnet genom att berätta att te blir ljusare av 

citronsaft och att basen gör te mörkare. Efter det frågar läraren om eleverna kommer ihåg vad 

man kunde kalla te för någonting. Eleverna kommer inte ihåg och läraren ber dem att ta fram 

NO-häfte och fortsätter genom att säga "kolla va te var för nånting de visar på syrer å baser". 

Eleverna får då själva Producera svaret. 

[Exempel nr. 14 ur min transkribering, r. 418-419, deltagare: L som lärare och en elev som heter Noa] 

418 NOA: grejen är att de stor är ketchup basiskt eller surt 
419 L: m:m de kan du lista ut av bilden (P) tänka på vad som finns i ketchup 

I det här exempel arbetar eleverna med en övningslapp och försöker att svara på olika frågor med 

hjälp av boken. Noa undrar på rad 418 hur kan man veta om ketchup är basiskt eller surt. Läraren 

ber Noa att titta på bilden i boken och tänka på vad som finns i ketchup. Meningen är då att få 

Noa att själv Producera svaret, vilket är att det finns tomater i ketchup som är basiska och då är 

ketchup basiskt. 

Om-dirigering 

Med om-dirigering menar jag lärarens sätt att hjälpa eleven för att se uppgiften från en helt annan 

vinkel. Meningen är då att eleven kan lösa uppgiften lättare och förstå innehållet. Detta hände två 

gånger under lektionen. Så här kan det se ut: 

[Exempel nr. 15 om Om-dirigering ur min transkribering, r. 647-655, deltagare: L som lärare, elever som heter 

Isabelle, Karl och Mona] 

647 L: och då har vi till Isabelle (L svarar på en elevens fråga) svavelsyra? (P) de är en  
648 syra ja vet inte hur man ska förklara va svavelsyra är, nej (P) hör ni, Isabelle, va säjer  
649 du om c-vitamintablett 
650 ISABELLE: ä:::hm 
651 KARL: (till Mona) ta upp dedära 
652 MONA: (till Karl) vadå 
653 L: (till Isabelle) ja ger dej en ledtråd, sh:h, de finns mycke c-vitamin i Karls frukt (Karl  
654 åt en apelsin) 
655 ISABELLE: surt 
 

I exempel nummer 15 frågar läraren om c-vitamintablett är en syra eller en bas under rad 648-

649. Isabelle har svårt att svara och då Om-dirigerar läraren och ger en annan vinkel till frågan. 
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Läraren ger ett ledtråd på rad 653 och pekar på Karls apelsin och berättar att den innehåller 

mycket c-vitamin. Efter det kan Isabelle svara då hon vet att apelsiner är sura. 

[Exempel nr. 16 ur min transkribering, r. 666-671, deltagare: L som lärare och elever som heter Teo och Ralf] 

666 L: inte lut som finns i lutfisk eller de finns inte lut i lutfisk (P) 
667 TEO: de är neutralt 
668 L: nej, de är inte neutralt 
669 RALF: de är, de var inte de där 
670 L: och så som kan ha i målning å sånna saker 
671 TEO: aha:a, basiskt 

 

Läraren går igenom övningslapp med eleverna och försöker att förklara ordet lut på rad 666. Teo 

tror att det är neutralt och Ralf är osäker om svaret. Då ger läraren en ledtråd från en annan 

vinkel under rad 670 och säger att man kan använda lut i målning till exempel. Teo förstår efter 

det att lut är basiskt. 

Sammanfattande analys 

Det visade sig att några av dessa riktningsgivare var mer lyckosamma i samtalet med eleverna. Till 

exempel Bekräftning, Handledning och Producering verkade fungera bra under lektionen. Eleverna var 

på rätt väg och verkade förstå innehållet bättre. Läraren Om-dirigerade bara två gånger under 

lektionen. Det hade inte så stor påverkan på elevernas förståelse då instruktionen om hur de 

skulle gå vidare fattades. Handledning fungerade bra på några ställen och fick alla eleverna att 

förstå till exempel innehållet av ordet ”neutral”. Handledningen verkade fungera bäst med enskilda 

elever som behövde lite extrastöd. En slutsats som man kan dra här är att lärarens 

undervisningssätt är avgörande för elevernas förståelse av lektionens innehåll. Om läraren inte 

skulle visa det som bör uppmärksammas, skulle eleverna haft det mycket svårare att gå vidare och 

förstå det som krävs. 
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6 Diskussion 

6.1 Tidigare forskning 

I ljuset av tidigare forskning har mina studieresultat bekräftat det som många andra forskare har 

kommit fram till. Jag skrev att pojkar har mer kommunikation med läraren än flickor i mitt 

kapitel om ”skillnader mellan pojkar och flickor”. Detta var också tydligt i mina två första 

frågeställningarna. I min första frågeställning såg man hur många gånger läraren svarade eller 

kommenterade någonting vad en pojke eller flicka sade utan att de räckte upp handen. Då läraren 

kommenterade någonting vad en pojke sade för 41 gånger och någonting vad en flicka sade för 

åtta gånger. Eftersom jag inte tänkte detta resultat stämmer, ställde jag samma fråga till min 

empiri fast tvärtom i min andra frågeställning och räknade då hur många gånger en pojke eller en 

flicka svarade eller kommenterade någonting till läraren utan att räcka upp handen. Överraskande 

var att jag fick samma resultat från båda frågor, nämligen att pojkarna svarade eller 

kommenterade någonting till läraren för 41 gånger och flickorna svarade eller kommenterade 

någonting till läraren för åtta gånger. Det betyder att läraren iakttog både pojkar och flickor varje 

gång de hade någonting att säga utan att de behövde räcka upp handen. I Charlotta Einarssons 

(2003) avhandling skriver hon att pojkar dominerar klassrumsinteraktion. Hon lyfter fram att de 

fall pojkar dominerar interaktionen är det vanligtvis vissa pojkar som gör det. Detta märkte jag 

också då det var en och samma pojke som ställde över hälften av frågor eller kommentar till 

läraren.  

   Inga Wernersson (1977) skrev i sin avhandling att skillnaden mellan pojkar och flickor är 

mycket klar, då pojkarna får och tar sig mer uppmärksamhet från läraren. Pojkarna tar initiativet 

och räcker upp handen eller bara ropar ut svaret. Mina resultat är likadana då pojkarna ropade 

svaret eller kommenterade för 41 gånger och flickorna bara åtta gånger under lektionen. 

Wernersson skriver att pojkarnas kommentar inte behöver vara direkt kopplad till själva 

undervisningsämnet och kan därför få mera tillsägelser från läraren. Jag märkte också att flera av 

pojkarnas kommentar handlade om någonting annat än undervisningsämnet men mina tillsägelser 

var inte direkt ihopkopplad med dem. De mesta av pojkarnas tillsägelser var kopplad till deras 

sätt att reagera under lektionen. Pojkarna reagerade till någonting läraren sade för 71 gånger och 

flickorna bara 21 gånger. Mina resultat visar att pojkarna tar plats i klassrummet fast på ett sätt 

som inte har med undervisningen att göra. Deras sätt att få mer uppmärksamhet stör egentligen 

inte undervisningen utan kändes nästan som en naturlig del av situationen. Detta är någonting 
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annat än det som man annars hade väntat sig i ljuset av tidigare forskning. Det är därför den 

långa vägen att göra ett observationsarbete är viktigt för att kunna se rimliga svar på sina 

forskningsfrågor.      

   Eva Lundqvist (2009) skrev i sin avhandlings resultatdel att flera av lärarens riktningsgivare 

handlar antingen om konkret exempel till eleverna eller om om-orientering. Dessa två var de som 

läraren använde minst av i min videoinspelade lektion. Lundqvist skriver dock att läraren har en 

avgörande roll om eleven ska nå lektionens syfte och mål som jag också kom fram till i mina 

resultat. Sari Kleemola (2007) skriver i sin artikel att läraren vanligtvis försöker att om-orientera 

frågan så att eleven kan lättare nå ”det rätta svaret”. Under min videoinspelade lektion var om-

orientering inte det vanligaste sättet för läraren. Kleemola säger att lärare bekräftar elevens rätta 

svar genom en liten dialog eller att upprepa det. Bekräftning genom upprepning av det rätta 

svaret var dock vanligaste sättet i min videoinspelade lektion.  

6.2 Teoretiska perspektiv 

När jag tänker på varför pojkarnas resultat skilde sig så mycket från flickornas resultat, tänker jag 

på begreppet ”genussystem” som jag skrev tidigare i mitt kapitel om teoretiska utgångspunkter. 

Det finns ett genussystem i olika sociala ordningar, som till exempel i skolan. Inom detta system 

finns isärhållningens lag som definierar vad som är manligt och kvinnligt. Den här lagen kan 

synas i skolor i form av pojkarnas dominans. Som mina resultat visar får pojkar mer 

uppmärksamhet även fast skolan borde vara jämlik. 

     Varför reagerar pojkarna så mycket hela tiden och varför gör flickorna inte det? Detta kan 

bero på den ”osynliga genuskontrakten” som finns i skolor. Kontrakten definierar hur män och 

kvinnor bör vara mot varandra. Kanske läraren förlåter pojkarna mer när de säger något utan att 

räcka upp handen eftersom ”pojkarna är bara sådana”. Genuskontrakten påminner mig om 

Donald Broadys (1981) Dolda läroplanen som handlar om skolans oskrivna regler, som att man 

borde sitta tyst, räcka upp handen osv. I sätt och vis hör genuskontrakten till den dolda 

läroplanen, bara att det syftar mer till hur pojkar och flickor bör vara i skolan. 

   Elevernas tänkande eller språk utvecklas inte utan konstant samspel med läraren. Hela 

kunskapsprocessen i skolan kan ses som mediering, där eleverna är interaktiva med läraren. För 

att förstå innehållet i vad läraren säger, använder eleverna dessa medierande verktyg. Sättet hur 

eleven svarar och läraren reagerar påverkar språkets funktion och reglerar hur man tänker, det är 

då eleven lär sig. Precis som Vygotskij (1934) sade att en sak påminner om en annan sak, så 

använde läraren om-styrning som hänvisade till tidigare fakta och då kom eleven ihåg svaret.  
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   Språket i klassrummet var fritt, levande och kreativt. För att eleverna ska kunna förstå nya 

ordbetydelser, borde de vara interaktiva och samspela med läraren. Det är interaktion som 

utvecklar elevernas språk och tänkande. I min transkribering såg man tydligt detta 

interaktionsmönster och eleverna lärde sig många nya ord under lektionen, som till exempel 

indikator, ceris och neutral. Läraren förklarade ord och dess betydelse till eleverna genom 

konkreta exempel och genom andra elevernas hjälp. Eleverna använde den närmaste 

utvecklingszonen (Partanen, 2008; Säljö, 2000) med hjälp av lärarens handledning och förstod 

frågan genom om-styrningen och produceringen. Lärarens roll för elevernas lärande är avgörande 

då läraren kan handleda eleven genom att berätta vilken information är relevant i ett visst 

sammanhang.   
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7 Konklusion 

Min studies resultat har visat att det finns flera faktorer som påverkar på interaktionen mellan 

lärare och elever. Elevernas kön har betydelse, då pojkarna verkar få och ta mer uppmärksamhet 

från läraren. Lärarens sätt att undervisa har betydelse, då det gynnar elevernas förmåga att kunna 

lära sig nya saker och utveckla sina språkliga kunskaper. Detta visste vi visserligen redan tidigare. 

Intressant är dock att samma mönster är kvar fortfarande idag, speciellt kunskapen om pojkarnas 

och flickornas skillnader. Varför reagerar pojkarna så mycket hela tiden och varför gör flickorna 

inte det? Det är en fråga som är väldigt intressant, särskilt om man kunde lista ut, i framtida 

forskningen, om vissa flickor gör som pojkarna och tvärtom. Vetenskapen om förhållanden 

mellan pojkar och flickor har kanske inte varit tillräckligt tydliga för att göra en större förändring. 

Det är någonting man kunde forska om i framtiden och försöka att öka lärarnas kunskap om 

genusaspekten och viktigheten i att se det. En annan sak som skulle vara intressant i 

klassrumsforskningen är att undersöka vilka skillnader det finns i klasser som består bara av 

pojkar respektive flickor. Finns det mer dominerande flickor bland flickor och liknar 

klassrumsmönster det ”vanliga” mönstret på samma sätt eller finns samma mönster att vissa 

elever är mycket aktiva och andra inte är det, även i klasser där eleverna enbart är antingen pojkar 

eller flickor. Ytterligare kunde man undersöka de flickor som säger någonting utan att räcka upp 

handen och titta närmare på vilka andra pojk-handlingar de gör samt pojkar som antingen inte 

gör pojk-handlingar eller som gör flick-handlingar.           
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Bilaga 1  

Observationsschema 

 

På vilket sätt ger läraren uppmärksamhet till 

pojkar eller flickor under lektionen? 

Hur ofta läraren ger uppmärksamhet till 

pojkar eller flickor under lektionen? 

(Hur många gånger) 

1. Läraren ställer en fråga till flera elever 
samtidigt 

 

2. Läraren ger instruktioner angående 
lektionens innehåll 

 

3. Läraren ger ordet till en pojke  

4. Läraren ger ordet till en flicka  

5. Läraren reagerar på vad en pojke säger, 
utan att han räcker upp handen 

 

6. Läraren reagerar på vad en flicka säger, 
utan att hon räcker upp handen 

 

7. Läraren tillsäger/kommenderar en pojke  

8. Läraren tillsäger/kommenderar en flicka  
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Bilaga 2  

Observationsschema 

 

På vilket sätt ger pojkar eller flickor 

uppmärksamhet till läraren under lektionen? 

Hur ofta ger pojkar eller flickor 

uppmärksamhet till läraren under 

lektionen? 

(Hur många gånger) 

1. Pojke ställer upp en fråga till läraren 
genom att räcka upp handen 

 

2. Flicka ställer upp en fråga till läraren 
genom att räcka upp handen 

 

3. Pojke ställer upp en fråga till läraren 
utan att räcka upp handen 

 

4. Flicka ställer upp en fråga till läraren 
utan att räcka upp handen 

 

5. Pojke reagerar på kommentarer från 
läraren 

 

6. Flicka reagerar på kommentarer från 
läraren 
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Bilaga 3     

NAMN: 

Hej alla föräldrar! 

Jag heter Pinja Lehmussaari och studerar sista terminen i lärarprogrammet vid Uppsala 

universitet. Eftersom jag läser min sista termin, har jag många olika uppgifter att göra. 

Viktigaste av uppgifterna innehåller datainsamling för mitt examensarbete som handlar om 

interaktion mellan lärare och elever i klassrummet. 

   Jag skulle vilja dokumentera lärare och elever under en lektion i filmform här i X-skolan. 

Bara jag kommer att ha och använda det insamlade videomaterialet. Alla elever och lärare 

kommer att vara anonyma. Om jag ska skriva om någon elev närmare, kommer jag att 

använda påhittade namn. Om du vill tacka nej till videoinspelningen, kommer jag att undvika 

att spela in eleven och utesluta honom/henne från hela analysen i mitt examensarbete. Om 

du har några frågor, kontakta mig gärna via e-post: pinja.lehmussaari.4626@student.uu.se 

P.S. Inga bilder/filmer kommer att läggas in på internet. 

 

Med vänliga hälsningar, Pinja 

 

⃝ Jag tillåter 

⃝ Jag tillåter inte 

 

UNDERSKRIFT: 

 

mailto:pinja.lehmussaari.4626@student.uu.se

