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Hjelte, Maria (2012): Klassrumsinteraktion på högstadiet – är lyssnandet en svårfångad 

färdighet? Examensarbete i didaktik. Lärarprogrammet. Akademin för utbildning och 

ekonomi. Högskolan i Gävle.  

Sammanfattning 

Detta examensarbete studerar lyssnandet på högstadiet i en skola i en medelstor 

kommun i Sverige. Arbetets syfte har varit att undersöka hur lärare och elever når fram 

till varandra i klassrummet. Empirin samlades in på en multikulturell skola utifrån tre 

syftesfrågor som behandlade lärarens ledarskap, elevernas uppmärksamhet på läraren 

samt lärarens uppföljning av elevernas eget arbete, i klassrummet. Tillvägagångssättet 

för insamling av empirin utgjordes av en etnografisk ansats som inbegrep dels 

strukturerade observationer av elever och lärare i klassrummet, dels semistrukturerade, 

kvalitativa intervjuer och samtal med berörd lärare. Informanterna bestod av 

sammanlagt fyra klasser i årskurs sju och åtta samt deras respektive lärare, två kvinnor 

och en man med vardera cirka tio års erfarenhet som lärare på högstadiet. Resultatet i 

denna studie visar att lärarna var flexibla i sitt sätt att bemöta eleverna, samt att anpassa 

undervisningen efter rådande omständigheter. Samtliga lärare upplevde dock ett visst 

motstånd från många elever när det gällde elevernas förmåga eller vilja att lyssna och ta 

emot information, i synnerhet i helklass eller grupp. De kvinnliga lärarna upplevde till 

större del jämfört med den manliga läraren att eleverna överlag lyssnade okoncentrerat. 

Utifrån observationerna gav eleverna å sin sida bevis på olika handlingar, vilka pekade 

på fler svårigheter än förtjänster med att lyssna och förstå det läraren sade; svårigheter 

som lärarna bekräftade i intervjuerna. Svårigheterna fick en del elever att framstå som 

tämligen ointresserade av skolarbetet, vilket resulterade i negativ påverkan på deras 

utnyttjade lektionstid. Resultatet från lärarnas uppföljning av elevernas arbete visade 

olika former av individuell stöttning, exempelvis genom individuellt anpassade 

arbetsuppgifter, vilket eleverna dessvärre ofta avvisade. I denna studie framkommer 

också att lärarna gärna skulle samtala med kollegor om undervisningen i klassrummet, 

men att andra diskussionsämnen tar överhanden.  Hur viktigt är lyssnandet för 

kommunikation och samspel egentligen? Ett oväntat resultat framträdde, i och med att 

det inte låg i detta arbetes syfte, viz. att i studien åskådliggjordes en möjlig 

könsidentifiering mellan kvinnlig lärare-flicka, samt mellan manlig lärare-pojke. Detta 

samtidigt som alla tre lärarna uppgav att de inte medvetet gjorde någon åtskillnad på 

flicka-pojke i klassrummet. 

Nyckelord: lyssnandet, interaktion, ledarskap, genus, högstadiet, multikulturell.  

Keywords: listening, interaction, leadership, gender, secondary school, multicultural.  
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1 Inledning 
 

We listen a book a day,  

we speak a book a week,  

we read a book a month, and 

we write a book a year  

(Loban citerad i Buckley, 1992:623) 

 

Med dessa inledande rader vill jag fästa uppmärksamheten på hur de fyra färdigheterna, 

lyssna, tala, läsa och skriva står i relation till varandra, samt hur stor andel lyssnandet 

har i vår kommunikation med varandra och omvärlden. En förmåga som ofta hamnar i 

skymundan kanske på grund av just dess frekventa förekomst (Wolvin & Coakley, 

1993). När någonting tas för givet uppstår ofta missförstånd och oklarheter, det är 

möjligen så det förhåller sig med förmågan att lyssna. Att lyssna blir något självklart 

och ställer till problem bland både barn och vuxna. Att lyssna borde vara något som 

utförs i samspel eller som Dewey (1966 [1916]) säger ”Communication is a process of 

sharing experience till it becomes a common possession”(s. 9).  

 

Vi lyssnar på flera sätt för olika ändamål (se Brownell, 1986; Ur, 1984), till exempel när 

vi lyssnar till en sångtext, en uppmaning eller till en fråga så gör vi det med olika syften 

i sikte. Lyssnandet kräver därför rätt form av uppmärksamhet och deltagande. Brownell 

(1986) visar på lyssnandets mångfacetterande innebörd med sin akronym HURIER som 

står för hearing (hörande), understanding (förståelse), remembering (ihågkommande), 

interpreting (tolkande), evaluating (utvärderande) och responding (svarande)
1
. 

International Listening Association (ILA) ger en definition av lyssnande:”Listening is 

the process of receiving, constructing meaning from and responding to spoken and/or 

nonverbal messages” (1996)
2
. Nationalencyklopedin (2012a) förklarar lyssna med att 

”anstränga sig att uppfatta och förstå”. Därmed kan fastslås att höra vad någon säger 

sannerligen inte är detsamma som att förstå innebörden av det sagda. 

 

Att prata om lyssnandet som en process är ingenting jag känner igen från klassrummen i 

högstadiet, snarare benämningen aktiva och passiva elever utifrån de olika färdigheterna 

lyssna, tala, läsa och skriva. Som blivande lärare i årskurs 7-9 har jag observerat och 

praktiserat flera gånger i många olika klassrum och både sett och upplevt ett flertal 

exempel på hur information från läraren inte når fram till eleverna, eller hur 

genomförandet av en uppgift kvarstår som oklar trots genomgång av densamma
3
. En 

vanligt förekommande fråga i klassrummet till elever kan också vara ”Har alla 

förstått?”. Tyvärr är det inte många elever i högstadiet som skulle räcka upp handen och 

be om ett förtydligande, vilket delvis kan förklaras med att eleverna är omogna, men att 

vara omogen är inte liktydigt med att vara okunnig. Varje individ har sina egna 

erfarenheter och upplevelser med sig (Bourdieu, 1977) som utgör grunden till lärande 

och som alltid måste tas i beaktande (Skolverket, 2011a).  

 

Hur tas då det sagda och det skrivna emot av elev och lärare? Hur bemöts det talade och 

skrivna ordet? Jo, genom att först lyssna till varandra. Hur lyssnandet ser ut i 

                                                           
1
 Mina översättningar. 

2
 Lyssnande är en process bestående av emottagande, förståelse av innebörden och ett besvarande av 

talade och/eller icke verbala meddelanden (min översättning).  
3
 Jag refererar till den verksamhetsförlagda utbildningsdelen i Lärarprogrammet, VFU, som för min del 

var förlagd mellan hösten 2008 och våren 2012 under sammanlagt cirka 20 veckor.   
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klassrummet på högstadiet kommer detta arbete att behandla. Samspelet mellan elever 

och lärare har observerats i ämnena svenska och engelska för att få en bild av hur 

vardagen kan se ut i dagens skola. Därtill har jag intervjuat tre lärare vid flera tillfällen 

för att ytterligare sätta ljus på klassrummets aktiviteter och försöka få en bild av hur 

lyssnandet ser ut och påverkas av olika handlingar. Forskningsfältet över tidigare och 

nuvarande klassrumsforskning är omfångsrik på den talade och skrivna interaktionen i 

klassrummet, och det finns även forskning inom lyssnande men inte i så stor omfattning 

på högstadiet eller i samhällsvetenskapliga ämnen, detta återkommer jag till i kapitel 2. 

Jag ämnar i denna studie lyfta lyssnandets problematik i klassrummet. Vad innebär att 

lyssna? Hur ser lyssnandet ut (se till exempel Wolvin & Coakley, 1993; Gilbert, 1988, 

2005; Wolvin, 2010)? Hur gör lärare och elever för att förstå varandra? För att se vilka 

utgångspunkter lärarna har i sin yrkesutövning redogörs kortfattat för Skolverkets 

riktlinjer om skolplikt och färdigheten lyssna.  

1.1 Skolverkets riktlinjer 
Följande avsnitt tar kortfattat upp riktlinjer för skolplikten och för färdigheten lyssna, 

som skolan arbetar efter idag.   

1.1.1 Skolplikt 

För att träna på de fyra färdigheterna: lyssna, tala, läsa och skriva, och för att utvecklas 

inom de olika begreppen har vi i Sverige skolplikt för alla barn. Denna skolplikt 

refererar vi till som grundskolan och den sträcker sig från det år barnet fyller sju år till 

och med det nionde skolåret respektive det tionde skolåret för elever i specialskolan 

(SFS, 2010). Skolverket (2011b) skriver att plikten är en rättighet till utbildning 

samtidigt som barnet har en skyldighet att närvara (jfr Jackson, 1990:5 [1968]). Detta 

förhållande mellan plikt och ansvar är många gånger svårt att förklara för barn, unga 

och elever, kanske för att grundskolan för de flesta vuxna är en självklarhet, något som 

inte ens kan ifrågasättas.  

Många elever har genom åren frågat eller sagt ”varför ska jag lära mig det här?” eller 

”jag kan ju redan läsa och skriva”. Hur ska de eleverna förstå vad lärande är, vad 

lärande innebär och vilka konsekvenser lärande bär med sig? Statistiken för Sveriges 

skolor visar på en konsekvens, nämligen att cirka 20 % av Sveriges elever går ut 

grundskolan varje år utan fullständiga betyg (Skolverket, 2011c). Vilka konsekvenser 

det får för eleverna visar sig på en lång skala med allt från komplettering av studier till 

utslagning från arbetslivet. Resultaten behöver höjas, men framförallt behöver vi få 

eleverna godkända till vidare studier eller arbete. I ett bredare perspektiv berör detta 

examensarbete även ledarskap, det ledarskap som ska syfta till att eleverna når 

framgång i sin kunskapsutveckling. 

1.1.2 Läroplan för grundskolan 2011 

Begreppet lyssna går att hitta på fler ställen om än inte i bokstavlig form i Lgr11 

(Skolverket, 2011a). Här följer några exempel från Övergripande mål och riktlinjer som 

gäller generellt för alla elever oavsett skolämne. Under Normer och värden ”kan leva 

sig in i och förstå andra människors situation” (s.12), under Kunskaper, Läraren ska 

”organisera och genomföra arbetet så att eleven – får stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling” (s.14), under Elevernas ansvar och inflytande ”Eleverna 

ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras 

inflytande över utbildningen.” (s.15). Dessa mål och riktlinjer förutsätter att eleven 
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faktiskt lyssnar in sin motpart
4
 för att kommunikationen ska gå framåt och för att eleven 

ska kunna befästa sina kunskaper. Till min förvåning står det ingenting om just 

lyssnandet i stycket om kommunikation under Skolans uppdrag ”Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga”(s. 9). I detta 

examensarbete görs endast ett påpekande om denna möjliga lucka i de riktlinjer som 

lärarna arbetar efter, då detta arbete inte rymmer litteraturstudier. Samtidigt reser ämnet 

onekligen en fråga om huruvida samtal om lyssnande förekommer i högre eller lägre 

grad bland elever och/eller lärare.  

 

I kursplanerna för årskurs 7-9 finns termen lyssna endast med som delad rubrik i 

svenska under Centralt innehåll; Tala, lyssna och samtala (s. 226), och i engelska
5
 

under Centralt innehåll; Lyssna och läsa-reception (s. 33). I stort ska skolan verka för 

att understödja elevernas lärande, och samtidigt som eleverna har ett ansvar över sin 

utbildning så måste lärarna tillåta att elevernas egna erfarenheter får höras. Här kommer 

lyssnandet in i allra högsta grad. Detta växelspel eller samspel mellan elev och lärare 

sker i klassrummet. Ett samspel som ska ske i demokratisk anda (s. 7), det vill säga att 

båda parter till exempel får göra sin röst hörd (se Grannäs, 2011). Dock betyder det inte 

att eleverna per automatik vågar ta plats på ett konstruktivt sätt och föra fram sina 

åsikter och tankar vare sig i eller utanför skolan. Istället ger elever ofta utlopp för sin 

energi på annat sätt. Alltför ofta hörs röster i media om hur skolungdomar far illa, beter 

sig illa och inte lyckas i skolan.  

 

Ordet samspel består av två delar viz. sam och spel, precis som innebörden av ordet 

samspel som syftar till att två olika parter når jämvikt i en gemensam handling
6
. 

Begreppet samspel kanske har blivit ett kantstött slit-och slängbegrepp. Vi tänker inte 

längre på dess funktion. Kopplingen spel och regler ligger inte långt bort (jfr Burbules, 

1993) och ett spel kräver att alla följer de uppgjorda eller överenskomna reglerna, men 

har alla spelarna, det vill säga eleverna, reglerna klara för sig. Hur är det med 

förutfattade meningar och att ta saker och ting för givet (se Ahlström, 2001)? Hur 

lyssnar lärarna på eleverna och hur uppfattar lärarna att eleverna lyssnar, och vad gör 

lärarna för att nå fram till eleverna? Hur påverkar lyssnandet undervisningen och 

lärandet i klassrummet (jfr Liljestrand, 2002)?  

Nu följer en beskrivning av den huvudsakliga platsen för skolarbetet nämligen[viz.] 

klassrummet. 

1.2 Klassrummet 
Ett klassrum med bord och stolar, gardiner och kanske en hylla med böcker blir ett 

ganska neutralt rum och inte ett rum att till en början känna sig hemma i. Klassrummet 

kan beskrivas som ett slags gränsland (jfr Ackesjö & Persson, 2010) som kan vara svårt 

att definiera och motivera för vissa elever att vistas i, med tanke på plikt och ansvar (se 

1.1.1). Gränslandet blir ett område där människor, elever och lärare, med olika 

erfarenheter, till exempel olika etniska ursprung, möts på olika villkor, till exempel barn 

och vuxen ur ett maktperspektiv, för att samspela, kunskapsutveckla. I detta rum ska 

också lärare förhålla sig till elevernas olika biologiska åldrar (se Askland & Sataøen, 

2003) som påverkar agerandet i klassrummet, detta rum som är en gemensam 

                                                           
4
 Motpart som kan vara klasskamrat, lärare, förälder, annan kamrat eller vuxen. 

5
 Svenska och engelska är två av de ämnen som jag kommer att undervisa i på högstadiet. 

6
 Se Nationalencyklopedin. 
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arbetsplats under många år för elever och lärare. Dessa tankar om plikt, ansvar och 

ledarskap ledde mig in på frågan hur lärare lyssnar på eleverna, och vad lärarna har att 

säga om elevernas lyssnande i klassrummet. Därmed är det dags att presentera detta 

examensarbetes syfte och frågeställningar.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Enligt Sahlström (2008) har forskning efterlysts tidigare när det gäller exempelvis 

elevers lärande och socialisation i klassrummet. Tidigare forskning har behandlat olika 

teorier om klassrumsundervisning, men inte i lika stor utsträckning intresserat sig för 

vilka resultat dessa teorier bidragit med till arbetssättet i klassrummet, eller dess 

konsekvenser för eleverna och deras lärande
7
.  Därför är min förhoppning att denna 

studie kan bidra till forskningsfältet inom klassrumsforskning med inriktning på 

lyssnandet mellan lärare och elever.  

Ytterst handlar mitt arbete om lärarens ledarskap i klassrummet, därefter om samspel i 

klassrummet. Eftersom båda frågorna är omfattande har jag valt som syfte med mitt 

examensarbete att ta reda på hur lärare och elever når fram till varandra i klassrummet - 

inför, under och efter arbetet i klassrummet. Hur och vad gör läraren och på vilket sätt 

svarar eleven/eleverna utifrån lärarens synvinkel? Mer specifikt innebär det att jag 

fokuserar på hur parterna lyssnar på varandra.  

Att lyssna till varandra gör vi på flera sätt med olika syften. Vem har inte fått frågan 

”Hör du inte vad jag säger!?”. Jo, oftast hör vi själva talet men kan inte ta till oss 

innebörden eller vi vet inte hur vi ska förhålla oss till det sagda. När elever och lärare 

möter varandra gör de det inte utan förbehåll. Parametrarna är många; ålderskillnaden är 

oftast flera år, inte minst den biologiska åldern, klädseln speglar olika generationer, men 

också kulturer, det finns ett maktförhållande där läraren har övertaget, alla känner inte 

varandra och därför är det inte en självklarhet att de inblandade känner sig tillfreds med 

situationen i detta möte (jfr Bergqvist, 1990). Eleverna är heller inte medvetna om 

samspelets spelregler, ännu, och lärarna kanske tar dem för givet. Det samspel som 

utspelas i klassrummet som ska leda till att lärare och elev/elever når fram och till 

varandra har inte nått jämvikt. De förutfattade meningarna råder alltjämt, hos båda 

parter. I klassrummet kanske lärare förblir en egen grupp och elever en annan grupp och 

däremellan, i mötet, är det otydligt hur strukturen kan se ut. Hur kan samspelet fungera 

då? Hur ser samspelet ut? Dessa frågor drev mig till att studera vardagen i klassrummet 

och jag beslöt att lägga fokus på lyssnandet mellan elev-lärare och lärare-elev som en 

ingång till interaktionen i klassrummet. De frågeställningar som detta examensarbete 

kommer att utgå ifrån är 

 Hur får läraren eleven/eleverna att lyssna på vad läraren har att 

förmedla? 

 Hur visar eleven/eleverna att de lyssnat på lärarens instruktioner, 

uppmaningar och frågor? 

 Hur lyssnar läraren på eleverna och hur följer läraren upp 

elevens/elevernas skolarbete? 

 

På uppdrag av Skolverket genomförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning under 

2011 av Sveriges skolor, och efter läsning av Skolinspektionens (2011) beslut för några 

av dem så menar jag att syftet med mitt arbete ligger i linje med de problem som 

                                                           
7
 Av andra forskare även diskuterat utifrån termen inlärning, jag sällar mig däremot till begreppet lärande.  
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behöver åtgärdas. Skolinspektionen pekar på stimulans, ledning och stöttning som 

områden att fokusera på.  

 

Hos Dewey (1966 [1916]) finns något som jag tänker att vi har bortsett ifrån, inte tänkt 

på eller helt enkelt inte haft vårt fokus på när det gäller elevernas lärande (jfr Englund, 

2004; Waks, 2011). Nämligen att det måste finnas en mening för eleven, i det eleven 

gör. Elevens behov ska styra lärandet. Eleven behöver få känna att de egna 

erfarenheterna är något att utgå ifrån, ett kunnande som redan finns men som behöver 

byggas ut. I bygget uppstår behov av att skapa kontakt mellan ”gammal” kunskap och 

den nya ännu outforskade. Detta synsätt appliceras på min studie om hur lärare och 

elever lyssnar på varandra i klassrummet. Nu följer detta examensarbetes disposition. 

1.4 Disposition 
Detta examensarbete inleds med en Inledning som ger en bild av hur lyssnandet, som en 

av de fyra färdigheterna (lyssna, tala, läsa och skriva) ser ut i kommunikationen mellan 

människor. Lyssnandet kopplas därefter till de styrdokument som skola och lärare har 

att arbeta efter och förhålla sig till samt hur arbetsplatsen, klassrummet, ter sig för 

elever och lärare. Arbetets syfte och frågeställningar beskrivs, och inledningen avslutas 

med detta dispositionsavsnitt.  

 

Kapitel två, Tidigare forskning behandlar forskning inom lyssnande och 

klassrumsforskning följt av kapitel tre, Tillvägagångssätt som först berättar om 

föreliggande studies val av forskningsansats samt begränsningar och avgränsningar, 

följt av etiska överväganden, för att därefter övergå till beskrivning av studiens 

utförande. I avsnittet om urval av litteratur och informanter presenteras tre lärare och 

fyra klasser, vilka är föremål för intervjuer (lärarna) och observationer (lärarna och 

deras klasser). Utförandet av observationer och intervjuer beskrivs i avsnittet om 

insamling av data. Hur studiens insamlade material behandlades beskrivs i den 

avslutande delen av kapitlet. 

 

Som kapitel nummer fyra följer Resultat, som är strukturerat efter frågeställningarnas 

formuleringar i tre underrubriker med en sammanfattning efter varje del. I kapitel fem, 

Diskussion, resonerar jag kring hur elever och lärare når fram till varandra i 

klassrummet utifrån denna studies resultat och tidigare klassrumsforskning inom 

lyssnande. Kapitlet innehåller även ett avsnitt om förslag till vidare forskning samt 

reflektioner kring detta examensarbete. Det avslutande kapitlet, kapitel sex, Summary 

består av en sammanfattning av examensarbetet på engelska. 

Nästa kapitel försöker belysa den forskning som ligger till grund för arbetets inriktning, 

viz. lyssnandet i klassrummet.  
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2 Tidigare forskning  
 

Detta kapitel består av tre avsnitt: Interaktion, Lyssnandet och Klassrumsforskning, som 

avser att ge en överskådlig blick över forskningsfältet inom respektive område. 

Interaktion får inleda forskningskapitlet som ett övergripande område för detta arbete. 

Därefter följer Lyssnandet som den färdighet inom interaktionen, för vilken denna 

studie har i fokus, och sist Klassrumsforskning, där lyssnandet för denna studie äger 

rum. Avsnittet om klassrumsforskning innehåller tre underrubriker som mer specifikt tar 

upp forskningen med anknytning till detta arbetes frågeställningar; Interaktionen i 

klassrummet, Från lärarens position och För elevens skull. 

2.1 Interaktion  
Interaktion är ett begrepp som spänner över ett avsevärt område; jag har för avsikt att 

endast beröra en del av forskningsfältet, med anledning av detta arbetes omfång. 

Tidigare forskningsstudier som rör kunskapsinhämtning har pendlat från å ena sidan 

behaviorism, som delvis innebär repetitiv inlärning, till å andra sidan konstruktionism 

som delvis står för lärande i interaktion (se till exempel Gustafsson, 1977; Lindblad & 

Sahlström, 2001). Begreppet interaktion definieras av Nationalencyklopedin (2012b) på 

följande sätt ”samverkan, samspel; process där grupper eller individer genom sitt 

handlande ömsesidigt påverkar varandra. Påverkan kan förmedlas via språk, gester, 

symboler etc.”. Deweys (1934) syn på begreppet interaktion innefattar att tolka 

erfarenheter och därefter handla; erfarenheter som Dewey delar upp i två slag: the 

objective, och the internal. The objective som står för det sakliga och objektiva (det vill 

säga det ej partiska) och the internal som står för det inre och personligt relaterade 

(mina översättningar). Dessa två former av erfarenhet interagerar i tolkningen och 

formar ett beslut till handling.  

Emellertid tar Dewey (1966 [1916]) interaktionsbegreppet ett steg längre och säger att 

det är i själva mötet som ett utbyte av kunskap sker, Dewey kallar det transaction. Till 

mötet, interaktionen, kommer två individer med olika erfarenheter och ett utbyte av 

kunskap kan ske, så att de bådas tidigare erfarenheter i förening bildar något nytt. Detta 

säger Dewey är ett förfarande som pågår hela livet därför att inget möte är det andra 

likt. En ”situation” uppstår i alla möten, vid alla tillfällen, vare sig det är ett möte med 

en annan person eller möte med ett objekt (till exempel ett möte mellan ett barn och en 

leksak), och varje situation bär olika förutsättningar med sig och blir därmed unik 

(Dewey, 1997 [1938]; Englund, 2007). Varje dag, flera gånger uppstår unika situationer 

i skolans lokaler och utrymmen
8
, till exempel i klassrummet, och de ser olika ut varje 

gång.  

Lavertys (2011) läsning av Jean-Jaques Rousseau
9
 visar att Rousseaus fokus i 

kommunikationen förvisso ligger på talet
10

, men utan lyssnandet blir det svårare att 

komma till förståelse; talet och lyssnandet bildar tillsammans en enhet. Min tolkning är 

att Jean-Jaques Rousseau talar mer om att nå förståelse, och att John Dewey talar mer 

om hur förståelsen uppnås, vilket kan vara ett förenklat sätt att beskriva de båda 

författarna på inom just detta område.  

                                                           
8 Se till exempel Frelin och Grannäs (2010) som undersöker interaktionen mellan lärare och elever på 

andra platser i skolan än klassrummet. 
9
 Jean-Jaques Rousseau, 1712-1778. 

10
 Rousseaus taxonomi för talet speglar de tre rösterna: articulate, melodic, and accentuated (se Laverty, 

2011). 
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Säljö (2000) bidrar med svensk forskning och argumenterar för att interaktionen ser 

olika ut i samhället och inom skolan, och att lärandet är en stor del av människors liv, 

från födelse till död. Därför, säger Säljö kan inte lärandet handla om att hitta den bästa 

metoden för hur lärande går till, eftersom lärande pågår både i skolan, i hemmet och i 

samhället. Även Dysthe (2003), problematiserar interaktionen i lärandet och skriver om 

det dialogiska klassrummet som en plats där lärande kan ske, det vill säga att lärare och 

elever utbyter erfarenheter till skillnad från det monologiska klassrummet där läraren 

oftast har ett facit till elevernas uppgifter. Samtidigt, säger Dysthe (ibid.) är samspelet 

mellan individer stort och komplext, med tanke på de erfarenheter varje människa bär 

med sig in i mötet med andra på flera plan, till exempel: individ-grupp, tanke-språk, 

kommunikation-innehåll. I dialogen, säger Dysthe (ibid.) är förutsättningen ett samspel, 

och här vill jag lyfta in vikten av lyssnandet som en betydande roll för båda parter, om 

förståelse ska uppnås. Förhållandet i en interaktion kan illustreras enligt bild 1, efter 

inspiration från John Dewey och Olga Dysthe. 

Bild 1. Parter i interaktion i relation till lyssnande. 

                              Samspel 

 Dialog  Lyssna 

Bild 1 försöker illustrera vikten av de båda parternas deltagande i interaktion; 

interaktion som bygger på samspel, dialog och lyssnande. Kan inte alla delarna 

samverka bryts helheten vilket bidrar till att interaktionen blir otydlig och svår att förstå.   

2.2 Lyssnandet 
Rousseaus ingång till lyssnandet sker visserligen via talet, enligt Lavertys (2011) 

läsning, men Laverty påpekar också att för Rousseau spelar lyssnandet en minst lika 

stor roll för att det sagda ska få en mening ”[…] individuals speak in order to be 

understood and listen in order to understand the speaker’s intended meaning” (Laverty, 

2011:157). Enligt Laverty (2011) sätter Rousseau barnet främst, men säger att många 

vuxna lyssnar på barn utifrån en felaktig inställning; nämligen den att barnet skulle vara 

bristfälligt, rent kunskapsmässigt före vuxen ålder. Därför, fortsätter Laverty (ibid.) är 

det den vuxnes ansvar att barnet så fort som möjligt försöker efterlikna den vuxne, 

vilket Rousseau enligt Laverty (ibid.) vänder sig emot och istället talar om barnet som 

en människa som bör lyssnas på för sin egen persons skull och inte i egenskap av att 

vara ett barn, med de förutfattade meningar som det innebär. Dewey (1966 [1916]) 

skriver tvåhundra år senare om att (kortfattat) utgå från barnet/eleven och bygga 

kunskap på erfarenheter (Dewey, 1997 [1938]) i samspel mellan lärare och elev.  

 

Paul T. Rankin verkade under samma tid som John Dewey och har visat att lyssnandet 

har en stor plats i vårt dagliga liv. Rankins (1928) studie om lyssnandet i 

kommunikationen är ofrånkomlig och refereras till i senare forskning om lyssnande (se 

t.ex. Brown 1987; Janusik 2010; Purdy 2010). Rankin studerade vuxnas användning av 

de fyra färdigheterna i kommunikationen i deras dagliga liv, och jämförde resultatet 

med de av skolan uppsatta målen för respektive färdighet (se tabell 1). Resultatet är 

påfallande och visar en spegelvänd ordning mellan å ena sidan användningen av de fyra 

Parter i 

interaktion 
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färdigheterna, lyssna, läsa, tala och skriva, i samhället, å andra sidan hur undervisningen 

i skolan läggs upp. 

 
Tabell 1. Rankins (1928) undersökning av kommunikation (min illustration efter Rankins förlaga). 

Färdighet Vuxen i samhället Skolans viktning 

Lyssna 42 % 8 % 

Läsa 15 % 52 % 

Tala 32 % 10 % 

Skriva 11 % 30 % 

 

Enligt tabell 1 visar livet utanför skolan i Rankins studie att lyssnandet upptar den större 

delen av vår kommunikation (42 %) tillsammans med att tala (32 %), medan lyssnandet 

som färdighet i skolan endast ägnades en betydligt mindre del (8 %). I skolan låg 

tonvikten på att eleverna främst skulle lära sig läsa (52 %) och skriva (30 %). Vilka 

konsekvenser som skolans 8 % viktning av färdigheten lyssna får för livet utanför 

skolan går att spekulera i, och får utgöra ett förslag till vidare forskning. 

Dessa data, ur tabell 1, har inspirerat flera forskare att studera just lyssnandet och till 

exempel Nichols (1993 [1957]), Ur (1984), Brownell (1986), och Wolvin och Coakley 

(1993) har lyft färdigheten till en egen nivå och kategoriserat lyssnandet i olika 

taxonomier. Lyssnandet har delats in i olika undergrupper beroende på syftet med 

lyssnandet. På så sätt blir lyssnandets olika funktioner (se kapitel 1) synliga. I Brownells 

(1986) akronym HURIER (se kapitel 1) blir till exempel U:et intressant ur ett 

lärandeperspektiv då bokstaven betecknar understanding, det vill säga att förstå och 

kunna ta till sig det sagda. För att det ska kunna ske i praktiken, menar jag att det i 

skolan behövs ett större fokus på lyssnandet än de 8 % som anges i Rankins (1928) 

studie, se tabell 1. 

I kommunikativa sammanhang, i interaktionen och i samspelet mellan lärare och elev 

etableras (förhoppningsvis) kontakt. Här spelar lyssnandet en avgörande roll, vilket 

Waks (2011) undersöker med utgångspunkt från mer än 500 avsnitt av Dewey om 

lyssnandet i sin artikel ”John Dewey on Listening and Friendship in School and 

Society” (2011). Waks lyfter upp Deweys syn på lyssnandet och ger det en plats i 

interaktionen mellan elev och lärare. I Waks (2011) läsning av Dewey konstateras att 

envägs-lyssnande i den traditionella undervisningen, till skillnad från den progressiva 

(se 2.3.2), inte enbart var av ondo, utan elevernas entusiasm väcktes när de fick lyssna 

till en utomstående, exempelvis en skådespelare eller en person ur en annan yrkesgrupp. 

Därmed fick kopplingen till vardagslivet eleverna att lyssna intresserat och engagerat; 

poängen är därmed inte att envägs-lyssnande fungerar i sig själv, utan genom 

deltagande (Waks, 2011).  

Det förefaller mig märkligt att i herrarnas Rousseau, Dewey och Rankins kölvatten har 

delar av forskningen om elevers utbildning i skolan omväxlande behandlat skolmaterial 

och undervisningsmetoder, inte utifrån eleven som individ utan till exempel utifrån 

skolans förutbestämda betygsrelaterade kunskapsmål. Här fyller de senaste 

decenniernas forskning en plats dels med studier ur elevens perspektiv, dels med 

lyssnandet som fokus. Eftersom en stor del av forskningen om lyssnandet har bedrivits 

utanför Norden, kan mitt arbete berika, om än i mindre omfattning, det svenska 

forskningsfältet om lyssnandet i klassrummet.   
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Detta leder oss in på nästa avsnitt som handlar om klassrumsforskningen, men först vill 

jag avsluta delen om lyssnandet med att presentera ILA. International Listening 

Association är en amerikansk organisation som sedan starten 1979 ständigt bevakar 

lyssnandet, och verkar för att utveckla ett fungerande lyssnande inom utbildning både i 

skolor och samhälle, genom artiklar i sin egen tidskrift International Listening 

Association och via föredrag världen över
11

.  

Med fokus på lyssnandet följer nu avsnittet om klassrumsforskning.  

2.3 Klassrumsforskning 
I detta avsnitt görs ett försök att belysa den klassrumsforskning som har interaktionell 

inriktning, och som behandlar lyssnandet i klassrummet som den huvudsakliga delen av 

forskningen i klassrummet, med fokus på hur lärare och elever når fram till varandra. 

Därmed blir lyssnandet i klassrummet det spår vilket detta arbete kommer att följa, men 

ett försök görs också med avsikt att redogöra för några andra delar i skolundervisningen 

som har varit framträdande både för lärare och elever, samt för interaktionen som sådan 

i klassrummet. 

Historiskt visar Bellack (1978) hur klassrumsforskningen såg ut i slutet på 1970-talet 

genom att dela upp forskningen i två skolor, den kvantitativa och den kvalitativa. Den 

kvantitativa hörde hemma i naturvetenskapen, utifrån lärares metod och utfall, med 

fokus på orsak till resultaten. Den kvalitativa å andra sidan stod den 

humanistiskt/samhällsvetenskapliga skolan för, med utgångspunkt i interaktion lärare-

elev, med fokus på anledning till resultaten. Bellack (ibid.) avslutar sin rapport med att 

problematisera ett ensidigt användande av endera kvantitativ eller kvalitativ metod, 

vilket Hammersley och Atkinson (1995) för upp i sin bok Ethnography Principles in 

Practice, där de visar att forskningsfältet har luckrats upp samt att numera accepteras en 

blandning av de två synsätten.   

2.3.1 Interaktionen i klassrummet 

Vad som kännetecknar mänskligheten i mycket är att vi pratar i termerna ”Either-Ors” 

(Dewey, 1997 [1938]) s. 17), antingen-eller, vilket Dewey inte stödjer. Enligt Waks 

(2011) lägger Dewey i stället fokus på interaktionen mellan lärare-elev och i det mötet 

sker (något förenklat) ett utbyte av erfarenheter, som Dewey kallar ”transaction”, och ur 

denna transaction bildas en ny bas med kunskap. Därmed ser jag på interaktionen som 

ett möte mellan två parter i vilket båda ger och får, give and get (ge och få), vilket skulle 

kunna strida mot Deweys ”give-and-take” (1997 [1938] s. 72), men jag menar att jag 

endast modifierat det ursprungliga begreppet till vår mer ödmjuka samtid än den som 

rådde när Dewey verkade.  

Förhållandet lärare-elev var fram till 1990-talet det huvudsakliga objektet för 

klassrumsforskningen beträffande interaktion i klassrummet. Därefter flyttades fokus till 

att studera elevernas interaktion, dels elever i smågrupper men också på individnivå 

(Evaldsson et al., 2001). Nu stod elevernas lärande i centrum för forskningen, utifrån 

eleverna, även om inte lyssnandet som en av de fyra färdigheterna var i fokus.  

Bergqvist (1990) kallar klassrummet för ”An arena of negotiation” (s. 17) och beskriver 

i sin avhandling hur svårt det kan vara för elever och lärare att förstå varandra trots att 

eleverna borde veta hur man gör när man går i skolan. Bilden Bergqvist förmedlar visar 
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 För ytterligare information se ILAs hemsida, www.listen.org  

http://www.listen.org/


 

13 

 

hur elever och lärare talar förbi varandra. Hester, Gable och Manning (2003) tittar på 

orsaker till att elever uppträder stökigt, och framhåller i sin artikel att lärare behöver 

förstå att elever i puberteten har ett oroligt inre och därför uppträder egocentriskt, 

samtidigt som de befinner sig i kognitiv utveckling. Att då bemöta en elev som verkar 

ointresserad av skolarbete med tillsägelser och hot har föga verkan. Tvärtom, så vänder 

läraren eleven mot sig, enligt Hester et al. (ibid.).  

 

Detta förfarande, denna interaktion som beskrivs av Bergqvist (1990) och Hester et al. 

(2003) i klassrummet är något som jag bevittnat vid flera tillfällen under min 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU, se kapitel 1) på högstadiet, och är i min mening 

ett exempel på hur många vuxna bemöter barn utifrån deras beteenden, i stället för att 

lyssna till bakomliggande orsaker. Att i stället stötta eleven utifrån perspektivet vuxen-

ungdom blir viktigt, då många elever i pubertet också söker vuxna förebilder utanför 

hemmet, men kan vara svårt att få till stånd då eleven under sin skoldag möter flera 

olika lärare (Hester, Gable och Manning, 2003). Hester et al. (ibid.) fastslår att det är 

lärarens uppgift att lyssna till eleven och uppmuntra lämpliga beteenden för att eleven 

ska lyckas i sitt lärande.  

 

Nuthall (2004) problematiserar interaktionen i klassrummet och pekar i sin artikel på att 

lärandeprocessen hos var och en av eleverna behöver studeras för att läraren ska kunna 

nå ut med sitt budskap. Som ett svar på en av Nuthalls frågor ”[…] what kind of 

relationship exists between teaching and learning?”(s. 275), kan detta arbetes studie 

bidra med resultat från observationer av lyssnandet i klassrummet mellan elever och 

lärare (se kapitel 5), om än i en mindre omfattning. Einarssons (2003) studie om 

klassrumsinteraktion fångar upp en annan av Nuthalls (2004:275) frågor om vilka 

praktiska problem som lärare behöver få utredda eller studerade, nämligen vilken 

påverkan till exempel kön, ålder eller ämne har för interaktionen. Resultatet från 

Einarssons (2003) studie visar att både lärarens och elevens kön har betydelse för hur 

interaktionen utvecklas.  

2.3.2 Från lärarens position 

Forskning om lärare har bearbetats utifrån olika teorier om undervisning och med olika 

teoretiska utgångspunkter (se till exempel Nuthall, 1999, 2004; Einarsson, 2003; Aili, 

Blossing & Tornberg red., 2008); vidare, om hur lärarnas profession har undergått 

förändringar på flera plan (se till exempel Carlgren och Marton, 2007; Frelin, 2010, 

2012 ). 

Dewey, som jag ser det, går ett steg längre genom att inte förespråka någon särskild 

metod för hur lärare praktiskt ska undervisa, utan ställer traditionellt lärande mot 

progressivt lärande, som två poler att utvinna lärdom ur. Traditionellt lärande säger 

Dewey (1997 [1938]), består i att mata eleverna med gammal kunskap och liknar det 

vid ett envägs-lyssnande (se 2.2). Progressivt lärande, å andra sidan drog åt andra hållet 

i det att eleven skulle ha full frihet att välja hur en uppgift kunde lösas (Dewey, 1997 

[1938]). 

Redan på 1930-talet fokuserade klassrumsforskningen på elevernas mått av 

uppmärksamhet gentemot läraren (Jackson, 1990 [1968]). Läraren var en auktoritär 

ledare och enligt Jackson (1990:102 [1968]) pekade Morrison på svårigheten för en 

lärare att veta om han eller hon talar för döva öron eller inte. Alla elever har inte 

ögonkontakt med läraren under en lektion, kanske inte alls eller inte hela tiden. Jackson 

(1990 [1968]) kom bland annat fram till samma sak när han ägnade sig åt 
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observationsstudier på 1960-talet och beskriver lärarens position som att titta i ett 

”kaleidoscope [eng. min anm.]” (s. 87), så fort lärarens blick flyttar sig fram och tillbaka 

ändrar sig bilden; till exempel att den elev som nyss tittade ut genom fönstret istället för 

på läraren, i nästa ögonblick blir den elev som räcker upp handen och riktar sin 

uppmärksamhet mot läraren. Den komplexitet av händelser som vid tidpunkten för 

Jacksons (1990 [1968]) observationer utspelade sig i klassrummen känner lärare igen 

även idag (se till exempel Carlgren & Marton, 2007; Frelin, 2010; Löfgren, 2012). 

Tilläggas bör att lärare inte med säkerhet kan veta att en elev lyssnar aktivt
12

 eller inte 

(se till exempel Gilbert, 1988).  

Att utföra praktiskt lärararbete ingick i lärarexamen i de flesta stater i USA på 1970-

talet, men togs kanske inte på så stort allvar. ”Practice teaching” (Lortie, 1977:59) 

pågick som mest i några veckor då lärarstudenten observerade en lärare och även fick 

prova på att undervisa i en klass som av läraren ansågs lämplig. Lortie (1977) berättar 

om nyutexaminerade lärare som när de fått anställning upplevt verkligheten i 

klassrummet som främmande och svårhanterlig, jämfört med vad de lärt sig om 

undervisning under utbildningen. När det handlar om att utbyta erfarenheter med 

kollegor visar Lorties (ibid.) studie att lärare gärna samarbetar med olika skolfrågor 

utanför klassrummet och bistår varandra, men att de helst arbetar enskilt i klassrummen 

med eleverna.  

Colnerud och Granström (2002) behandlar synen på läraryrket och riktar in sig på yrkets 

byggstenar och förutsättningar i form av etiken och språket inom professionen. Med ett 

rikt empiriskt material ges inblick i lärarens vardag och boken tar till exempel upp 

besvärligheter, exempelvis om elevers provokationer efter lärarnas upplevelser. Vidare 

problematiserar Colnerud och Granström (ibid.) huruvida lärare är professionella och 

sätter läraryrket med ofrivilliga klienter (elever med skolplikt) i relation till andra yrken, 

exempelvis jurist eller präst, med frivilliga klienter.  

 

En aspekt av lärares professionalism är lärares yrkesspråk, vilket är föremål för 

upprustning. Frelin (2012) tar upp detta ämne i sin bok som behandlar lärares 

professionalitet. I sin bok kopplar Frelin (ibid.) samman begreppen lyhörda och lärare 

och skriver bland annat om vikten av relationsbyggande mellan lärare och elev för att 

läraren bättre ska kunna förstå och bemöta varje individs behov. Relationen ska ses ur 

ett yrkesperspektiv med yrkets professionalitet för ögonen, men det betyder å andra 

sidan inte att läraren inte kan vara personlig, säger Frelin (ibid.). Dessutom presenterar 

Frelin (ibid.) nya begrepp och/eller innebörder inom lärarprofessionen (till exempel 

undervisningsgemenskap, försöksvilja), vilket ger lärare fler yrkesrelaterade begrepp att 

använda i samtal om läraryrket.  

2.3.3 För elevens skull  

När jag läser om John Dewey och hans syn på elevers lärande för hundra år sedan, så 

frågar jag mig vilken relevans hundra år gamla tankar har i dagens moderna skola? Ett 

svar kan vara att Deweys tankar om lärande som var radikala för sin tid (Englund, 

2004), bättre passar in i dagens samhälle där individen står i fokus. Barnet spelade en 

central roll i Deweys syn på undervisning; ”Barnet och läroplanen utgör tillsammans en 

enhet som utvecklats i en aktiv process” (i Hartman och Lundgren, 1980:100). Vidare 
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 Här är betydelsen av ’lyssnar aktivt’ att eleven är vänd mot läraren och utövar ett aktivt lyssnande och 
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intervjuade lärarna i detta examensarbete för att vi ska vara eniga om vad ’lyssnar aktivt’ står för i denna 
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argumenterar Dewey (1966 [1916]) om kunskap som något varje människa behöver för 

att komma framåt i sin utveckling, samtidigt som han säger att denna kunskap som 

elever ofta läser om i läroböcker inte per automatik är kunskap för eleverna, utan i första 

hand en kunskap för dem som skrivit böckerna. Kunskap kan med andra ord ses ur flera 

perspektiv, enligt Dewey exempelvis att innehållet i kunskap är något som redan är 

befäst och klarlagt, medan det blivande och det framtida ligger i referensen till kunskap; 

genom våra erfarenheter erövrar vi ny mark, det vill säga kunskap, som enligt Dewey 

(ibid.) sker i mötet mellan elev och lärare ”This education consists primarily in 

transmission through communication” (s. 9).   

Eleven står visserligen i centrum rent allmänt för klassrumsforskningen på olika sätt, 

men mer utifrån de vuxnas förväntningar på resultat och hur läraren bäst kan lära ut än 

utifrån eleven själv. Detta vill Gordon (1977) synliggöra och manar till ett ”aktivt 

lärarskap” där eleven också får höras och synas. Gordon (ibid.) lyfter fram lärandet ur 

ett humanistiskt psykologiskt perspektiv, vilket kan förklaras som en tro på att varje 

människa i en tillåtande miljö kan frigöra sin inre växtkraft till att utvecklas. Den 

tillåtande miljön präglas av relationen, att i mötet elev-lärare våga höras, vilket jag 

stödjer. Att våga lita på varandra säger Biesta (2006) är en nödvändighet i en lärande 

situation och relaterar tillit som en del i mötet mellan elev och lärare. Detta sätt att 

tänka, att placera individen i centrum banar väg för lärandet som en process (Field, 

1998) för eleven, i stället för att lärandet blir en produkt som visas upp. 

Från slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet bedrevs forskning om klassrum med 

fokus på språket (Labov, 1972; Gumperz, 1982; Evaldsson et al., 2001; Sahlström, 

2008), till exempel om hur barn använde sitt språk och vad som förväntades av dem i 

skolan. I och med denna forskningsinriktning kom IRE-strukturen till stånd (Evaldsson 

et al., 2001). IRE som står för initiering, respons och evaluering
13

blev ett sätt att 

beskriva hur undervisningen gick till i klassrummet; läraren var oftast den som 

initierade medan eleven svarade (responderade) och därpå evaluerade läraren det som 

eleven sagt. Vid denna tidpunkt började också amerikanska forskare titta på hur elever 

från olika kulturer (särskilt minoritetsgrupper) klarade av att anamma det språk som 

användes i skolan utifrån elevens egna språkbruk (ibid.). Språk och kultur är som bekant 

starkt förknippade med varandra, och ord och företeelser har olika konnotation för olika 

människor. Denna gren av språkutvecklingen inom klassrumsforskningen går jag 

emellertid inte djupare in på i detta arbete. Däremot kommer frågan om mångkulturella 

klasser och etnicitet i klassrumsinteraktion utifrån färdigheten lyssna att tas upp i 

resultat- och diskussionskapitlet, kapitel fyra respektive fem. 

Alerby och Elídóttír (2003) argumenterar för tystnaden som en nödvändighet i 

klassrummet; genom att lyssna aktiveras tystnaden och i tystnaden kan nödvändig 

reflektion av lärande ske. Ett problem uppstår dock, säger Alerby och Elídóttír, när 

läraren under lektion å ena sidan ber eleven vara tyst för att å andra sidan i nästa stund 

be eleven att muntligt bidra till diskussionen. Alerby och Elídóttír (ibid.) reser frågan 

huruvida den tysta eleven inte vågar prata när det gäller skolämnen eller om 

anledningen kan vara att eleven inte är delaktig i undervisningen. Tystnaden blir svår att 

hantera, liksom lyssnandet kan vara svårt att ta till sig. 

 

                                                           
13

 Även IRF där evaluering blir follow-up. 
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Edwards och Mercer (1995) trycker på att eleverna behöver förstå vad som förväntas av 

dem i klassrummet (jfr Bergqvist, 1990); deras studie som genomfördes på elever i 8-

10årsåldern i England visar att det inte alltid förhåller sig på det viset. Även om 

eleverna i Edwards och Mercers (ibid.) studie skiljer sig i ålder från eleverna som är 

observerade i min studie, 12-14 år, menar jag att deras studie är applicerbar på detta 

arbete; sättet att undervisa på kvarstår oavsett ålder. Edwards och Mercer (ibid.) 

problematiserar i sin studie konsekvenserna av att ta saker och ting för givet och 

poängterar vikten av tydlighet mellan lärare och elev, en faktor som jag anser, inte 

förändras med elevernas stigande ålder.  

Kullbergs (2004) metafor om elever som olika blommor i en bukett syftar till att elever 

lär i olika takt, precis som blommorna slår ut och blommar olika fort och länge. Boken 

har snart funnits i ett decennium och under den tiden fram till idag har skolan i Sverige i 

ännu högre grad berikats till en mångkulturell skola, och för mig får blombuketten en 

djupare innebörd, viz. att varje blomsort också bär på en egen kultur; blommornas rötter 

härstammar från olika länder men kan sättas ihop i samma vas. Klasserna på skolan i 

min studie är just mångkulturella och nya frågor dyker upp när det kommer till lärande 

(se kapitel 5). Vidare tar Kullberg (2004) i sin bok upp begreppet lust som kopplas till 

elevernas lärande; lust som driver eleverna framåt, men poängterar samtidigt att lust inte 

bara är något roligt i bemärkelsen lustigt, utan att känna lust inbegriper att känna starkt 

för något, att bli engagerad. Detta engagemang, som jag ser det tar sig olika uttryck för 

olika elever, och måste ha sin utgångspunkt i lyssnandet (se Gilbert, 2005).   

Hur jag gick tillväga i min studie handlar nästa kapitel 3, Tillvägagångssätt om.  
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3 Tillvägagångssätt 

I detta kapitel presenteras: Val av forskningsansats; Urval av litteratur och informanter; 

Etiska överväganden; Avgränsningar; Insamling av data samt Behandling av data. 

3.1 Val av forskningsansats 
Min föresats med detta arbete är att utgå ifrån ett etnografiskt perspektiv, vilket i detta 

examensarbete inkluderar observationer och intervjuer. Avseende observationerna är 

fördelen med en etnografisk ansats att jag som observatör i klassrummet hela tiden är 

närvarande under aktuella händelseförlopp, vilket möjliggör registrerandet av 

handlingar mellan elev-elev och lärare-elev när de händer precis som de är (Cohen et 

al., 2011). Samtidigt poängteras svårigheten med att anteckna vad som syns och hörs, då 

forskaren omöjligt kan registrera allt som händer i ett klassrum. Alltjämt är det som 

presenteras i händelseförloppet inte konstruerat, vilket medför att observationer blir ett 

sätt att komma nära vardagen i ett klassrum, vilket denna studie visar. En etnografisk 

studie synliggör de händelser som utspelar sig i ett klassrum genom observatörens 

anteckningar, och händelserna bevaras och kan analyseras, tolkas och diskuteras 

(Emerson et al., 1995).  

Även om observationstillfället i sig inte är konstruerat finns förstås en risk att lärare och 

elever beter sig annorlunda än de skulle ha gjort utan en närvarande observatör 

(Bryman, 2002). För att minimera den risken genomfördes minst tre observationer per 

klass och lärare; redan vid det andra observationstillfället noterades en förändring hos 

eleverna på så sätt att de verkade avslappnade och vänliga i sin attityd till mig, till 

skillnad från första tillfället då attityden var vänlig men avvaktande. Hos lärarna fanns 

ingen synbar nervositet utan tvärtom ett välkomnande engagemang till observationerna 

redan från början.   

En etnografisk studie innebär också att observatören tolkar sina egna anteckningar 

(Emerson et al., 1995), som naturligtvis är subjektiva och därmed tillhör den kritik som 

anförs etnografiska studier med beaktande av det rent vetenskapliga (Hammersley & 

Atkinson, 1995), de är med andra ord svåra att mäta. Detta hade jag i åtanke när 

informanterna fick läsa och kommentera både utskrifterna från intervjuerna och 

observationernas resultat ur denna studie. För att få fram ett så trovärdigt material som 

möjligt, det vill säga som inte är färgat av min tolkning, var det viktigt att löpande 

stämma av intervjuerna, samt att efter analysarbetet med empirin presentera resultatet 

för informanterna.  

Observationerna placerar jag i det strukturerade facket, eftersom jag har använt mig av 

ett och samma schema (se del I-V innehållande förutbestämda, möjliga handlingar, 

bilaga 4) vid alla observationstillfällen. Jag valde dock att inte använda mig av Flanders 

Interaction Analysis Categories (FIAC), vilket förvisso är ett välkänt 

observationsshcema inom klassrumsforskningen (Bryman, 2002), som i korthet går ut 

på att inom ett intervall om tre sekunder studera aktiviteter i klassrummet som åsätts en 

kategorisiffra, exempelvis 4=läraren initierar genom att ställa frågor till eleven 

(Bryman, 2002:265). I stället används i denna studie bokstavsförkortningar (se 3.5) för 

de olika handlingar/aktiviteter som kan förekomma under en lektion, samt att min 

tidsdisposition sträcker sig över hela lektionspasset. Anledningen till mitt val bestod i 

att det gick fortare att komma igång med observationerna med hjälp av 

bokstavsförkortningar än att memorera olika kombinationer av siffror med 

handlingar/aktiviteter, med tanke på tidsramen för detta arbete.  
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Vad anbelangar intervjuerna är de semistrukturerade och kvalitativa. Semistrukturerad 

innebär dels att utgå ifrån intervjuguider (se Dalen, 2007) där frågorna kan ställas i olika 

ordning på olika sätt, dels att svaren kan följas upp med ytterligare frågor, till skillnad 

från slutna frågor med svarsalternativ (Bryman, 2002). Kvalitativ intervju kännetecknas 

av att informantens upplevelse synliggörs, i stället för en beskrivning av exempelvis 

arbetsuppgifter (Dalen, 2007). Stora krav ställs på intervjuaren dels för att informanten 

ska känna sig bekväm med situationen, dels för att få reda på så mycket som möjligt om 

det aktuella ämnet (ibid.); exempelvis skulle intervjuaren enligt Dalen (2007) kunna 

hamna i lojalitetskonflikt med informanten när studien behandlar intervjuarens egen 

yrkeskategori; jag tolkar Dalen som att intervjun kräver en balansgång mellan å ena 

sidan den kollegiala känslan, å andra sidan det professionella mötet mellan intervjuare 

och informant. Samtidigt, säger Dalen (ibid.) är fördelen med en kvalitativ intervju där 

båda parter verkar inom samma område att kännedom om ämnet finns hos båda parter.  

Slutligen har analysen en kvalitativ ansats med kvantitativa inslag. Signifikant för 

observationer och intervjuer enligt Miles och Huberman (1994), är att materialet är 

insamlat i direkt anslutning till händelserna, till skillnad från korrespondens via mejl 

eller telefon. Det är så nära ett liv i vardagen man kan komma och stödjer därmed detta 

arbete; en annan fördel är att observationer och intervjuer av de slag använda i denna 

studie genererar många olika slags data (Miles & Huberman, 1994). Svårigheter kan 

dock uppstå vid urvalet av data, säger Miles och Huberman (ibid.) och pekar på den 

mångfald av information som forskaren ska välja ut, processa och dra slutsatser ifrån. 

Fejes och Thornberg (2009) påpekar att den mänskliga faktorn är både en styrka och en 

svaghet; å ena sidan består styrkan i att applicera mänskliga insikter och förståelse på 

data, å andra sidan att svagheten består i att analysens kvalitet är beroende av forskarens 

individuella kunskaper.  

Nu presenteras denna studies urval av litteratur och informanter.  

3.2 Urval av litteratur och informanter 

Litteratur 

Forskningsfältet om utbildning i skola är rikligt. Mina första sökningar efter 

textmaterial gjordes på begrepp som classroom management, classroom interaction, 

interaktion, lärare-elev interaktion, för att därefter följas av listening och lyssna. 

Sökningarna inför detta examensarbete utfördes via olika databaser
14

, högskolans 

bibliotek samt Stadsbiblioteket. Sökandet startade utifrån begreppet ledarskap och 

samspel, för att följas av samspel i klassrummet där alla fyra färdigheter utspelar sig. En 

avgränsning blev nödvändig med hänsyn till arbetets tidsomfång och för mig föll valet 

på lyssnandet, som i sig utgör en förutsättning för samspel. 

 

Träffarna på dessa begrepp resulterade ofta i flera svar gällande barn i yngre åldrar och 

tidigare skolgång, 0-12 år, eller om ungdomar i gymnasiet, 16-19 år. Efter att sökfältet 

smalnades av till secondary school, högstadiet fick jag träff på en del forskning, främst i 

ämnena matematik och naturvetenskap, men även engelska som andraspråk. Eftersom 

jag kommer att undervisa i svenska och engelska på högstadiet där eleverna är 12-16 år, 

ligger det i mitt intresse att följa det forskningsfältet. Med detta för ögonen görs ett 

försök att i kapitel 2 informera om forskning med lyssnandet i fokus, som i huvudsak är 

                                                           
14

 För sökning av textmaterial till exempel: Academic Search Elite, ERIC (EBSCO Host), Google Books, 

Google Scholar, LIBRIS, SAGE journals. För sökning av Skolverkets officiella statistik: SIRIS.  
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inriktad på elever i högstadiet, oavsett ämne; men även forskning på andra 

åldersgrupper inom lyssnandet är naturligtvis adekvat ur perspektivet lärande, sett 

utifrån både lärare och elev.  

Informanter  

Valet av skolor och informanter fick styras av att jag ämnade studera årskurs 7-9 och 

helst ämneslärare i engelska och svenska, med anledning av mina egna ämnesval i min 

kommande yrkesutövning. Inför urvalet av informanter valdes tre skolor ut i den 

aktuella kommunen, där eleverna representerar den svenska multikulturella skolan, av 

den anledningen att vårt samhälle är multikulturellt idag och skolan till viss del speglar 

samhället. Statistik togs fram över slutbetyg från årskurs nio i ämnena svenska, 

engelska, matematik och svenska som andraspråk, dels på riksnivå, dels för respektive 

skola. Resultaten på kommunal nivå jämfördes med både genomsnittet för riket och 

med genomsnittet för friskolor i Sverige. Min första tanke med studien var att samla in 

material från fler skolor för att kunna göra en jämförande studie, men eftersom endast 

en av skolorna svarade och accepterade förfrågningen fick mitt arbete en annan 

inriktning.  

I mitten av augusti skickade jag mejl till två skolor i en medelstor kommun i Sverige 

adresserade till rektor och biträdande rektor. Från den ena skolan erhöll jag omgående 

ett positivt svar och kunde gå vidare med att kontakta berörda ämneslärare, medan den 

andra skolan meddelade att de skulle återkomma med besked. Då jag var angelägen om 

att kunna utföra observationer på olika skolor för att kunna göra jämförelser emellan 

dessa, så kontaktades i början av september en tredje skola i samma kommun. Dessvärre 

uteblev responsen även från denna tredje skola och därför valde jag att meddela skola 

nummer två och tre att mitt examensarbete tagit en annan väg. Istället koncentrerades 

mitt arbete på den skola som hade tackat ja till deltagande i studien. Den skola som gav 

sitt samtycke är en 6-9skola, som är mångkulturell, det vill säga många av eleverna talar 

ett annat modersmål än svenska och sammanlagt talas på skolan fler än tio olika 

modersmål. 

Skolan, klasserna och informanterna är avidentifierade och försedda med fiktiva namn. 

Skolan har jag valt att kalla för Äppelskolan och där har jag besökt tre lärare när de 

undervisade i fyra olika klasser. Lärarna heter i studien Bodil, Klas och Ulrika och 

undervisar i klasser som har fått fiktiva namn efter olika äppelsorter, utifrån 

undervisande lärares första bokstav i namnet: Bramley, Boiken, Kaniker och Urshult. 

Min tanke och förhoppning med egennamn och sammankopplingen med namnens första 

bokstäver är att studiens resultat kan diskuteras utifrån de olika lärarnas upplevelser och 

samtalen kan då underlättas i och med referenser till namn i stället för siffer- och/eller 

bokstavskombinationer. Därmed inte sagt att detta sätt att referera till studieobjekt är att 

föredra.  

Lärarna och deras klasser 

Samtliga informanter, två kvinnor och en man, har arbetat ungefär tio år vardera som 

lärare på högstadiet. De tillfrågades i varsitt mejl om deltagande i studien, se bilaga 2, 

och har haft möjlighet att när som helst under studien utan att behöva ange skäl, avbryta 

samarbetet. Alla tre valde att fullfölja deltagandet och bidrar till en stor del med arbetets 

material. Informanterna kallar jag för Bodil, Klas och Ulrika och deras klasser för 

Bramley, Boiken, Kaniker och Urshult.   

Hos Bodil har jag observerat två olika sjundeklasser när de haft ämnet engelska, vilka 

refereras till som både årskurs 7, och klass Bramley respektive klass Boiken. I Klas 
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klassrum har en årskurs åtta också haft ämnet engelska och den klassen är refererad till 

som årskurs 8 samt Kaniker. Slutligen, hos Ulrika har en årskurs åtta haft svenska och 

är refererad till som årskurs 8 och Urshult. Eleverna är avidentifierade. Antalet elever 

och fördelningen flickor-pojkar har varierat mellan de olika observationstillfällena: 

Bodil har cirka 13 elever per klass med fördelning i genomsnitt flickor 63 % och pojkar 

37 %, Klas har cirka 22 elever med i genomsnitt flickor 42 % och pojkar 58 % medan 

Ulrikas cirka 15 elever visar en genomsnittlig fördelning flickor med 52 % och pojkar 

48 %.  

Etiska överväganden för denna studie är som följer. 

3.3 Etiska överväganden 
I enlighet med de av Vetenskapsrådets, [VR], (2005) sammanställda etiska riktlinjerna, 

försåg jag mina informanter med fiktiva namn för att värna om informantens 

anonymitet även om den inte kan garanteras. Den andra möjligheten hade varit att 

referera till de tre intervjuade informanterna som en grupp av lärare. Anledningen till 

det valda alternativet är att detta arbete belyser interaktion i klassrummet även ur ett 

genusperspektiv, vilket medföljer att uppdelning mellan kvinnlig och manlig lärare blir 

nödvändig, samt även mellan elever i flickor och pojkar. Eleverna är däremot 

behandlade som grupp eller kön, utan fiktiva namn, eftersom denna studie inte omfattar 

elevernas egna upplevelser av lyssnandet vare sig som grupp eller individ.  

Informanterna har vid flera tillfällen informerats om rättigheten att utan skäl avbryta sitt 

deltagande (VR, 2005), dels vid första kontakten via mejl, dels inför intervjuerna och 

det informella samtalet. Information om samtycke till föräldrar/vårdnadshavare 

distribuerades via lärarna.  

I nästa avsnitt ges en redogörelse av de avgränsningar och begränsningar som föreligger 

denna studie.  

3.4 Avgränsningar 
Med hänsyn till den angivna tidsramen för examensarbetet valde jag bort att videofilma 

i klassrummet samt att intervjua eleverna (jfr Sahlström, 2001:75). Att videofilma skulle 

inneburit en invänjningsperiod för elever i första hand men även i viss mån för lärarna 

innan de hade känt sig bekväma och någorlunda naturliga inför kameran. Nackdelen 

med att välja bort filmkamera är att elevernas ansikten inte syntes bakifrån, utan jag har 

i stället utgått ifrån kroppshållning och huvudhållning vid mina anteckningar om 

lyssnandet i samråd med studiens tre lärare (se fotnot 11 i 2.3.2), och i kombination med 

lärarintervjuerna (se 3.5). När det gäller elevintervjuer har de fått stå tillbaka till förmån 

för lärarintervjuer. Inte för att eleverna skulle vara av mindre intresse, utan för att jag i 

detta arbete valde att fokusera på lärarnas handlingar i klassrummet i första hand, vilket 

faller sig naturligt i och med att det främsta kunskapsintresset är ledarskap i 

klassrummet.  

Jag är medveten om att studiens omfattning av observationer i sin helhet inte kan påvisa 

hur interaktionen/lyssnandet i klassrummet ser ut generellt i Sveriges högstadieskolor. 

Observationerna är dessutom genomförda slumpmässigt under höstterminen, där hänsyn 

i första hand har tagits både med beaktande av antalet observationer och till lärarnas 

möjlighet att ta emot mig, dels i klassrummen tillsammans med eleverna, dels för 

intervjuer efter observationstillfällena. Datainsamlingen speglar därför en mindre del av 

vardagen i några klassrum på ett högstadium i Sverige.   
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Den naturliga avgränsningen utgörs av detta examensarbetes syfte, viz. att endast belysa 

en av de fyra färdigheterna (lyssna, tala, läsa och skriva); lyssnandet. Följande två 

avsnitt beskriver insamling av data samt behandling av data. 

3.5 Insamling av data 
Detta avsnitt behandlar denna studies observationer och intervjuer, förklaringar till 

observationsschemats tillkomst och användning, samt utformandet av frågor i 

intervjuguiderna.  

Jag har utfört observationer av elever och lärare under pågående lektion och använt mig 

av resultat från observationerna, samt resultat från de efterföljande intervjuerna som 

gjordes med de lärare vars lektioner jag observerade. Observationerna genomfördes i 

klassrummet, där jag satt längst bak för att kunna anteckna det jag hörde och såg utifrån 

mina utvalda observationsmoment. Intervjuerna med lärarna spelades in och innehåller 

både kopplingar till de aktuella lektionerna som jag observerade, samt generella svar på 

frågor om elevers lärande och lärares ledarskap i klassrumsmiljö utifrån informanternas 

erfarenheter och upplevelser. Innan observationerna tog vid på Äppelskolan testade jag 

mitt observationsschema i två olika klasser på två andra skolor genom personliga 

kontakter. Först ut blev en klass i årskurs tre medan den andra observationen utfördes i 

en årskurs sju, vilket bidrog till några smärre justeringar av schemats utformning. 

Intervjufrågorna till den första intervjuguiden 1-2 (se bilaga 5) bad jag en lärare som 

arbetar på högstadiet, också genom personlig kontakt, att läsa igenom och kommentera. 

I intervjuguiden gjordes däremot inga förändringar. 

Nu följer delen om hur observationerna gick till. 

Observationerna 

Vid de första observationstillfällena i respektive klass presenterade jag mig för eleverna, 

och berättade kortfattat att min studie handlar om att se hur vardagen i klassrummet ser 

ut, genom att studera hur lärare och elever lyssnar på varandra. Eleverna blev också 

informerade om, de av Vetenskapsrådet (2005) anvisade etiska regler avseende skolans 

och klassernas anonymitet, tillika elevernas, som jag har att följa. De fick möjlighet att 

ställa frågor, varpå den vanligaste frågan löd om jag skulle hjälpa till i klassrummet 

(med uppgifter), vilket jag ju tyvärr inte kunde svara jakande på.  

Designen av de olika observationsdelarna I-V, se bilaga 4, växte fram ur de frågor jag 

ämnade söka svar på om lyssnandet i klassrummet mellan lärare-elev/elever och elev-

elev, ur perspektivet lärarens ledarskap. Arbetssättet i klassrummet fick bli det 

övergripande temat och jag valde att studera talturer, notera vilket eller vilka 

arbetsmaterial lärarna använde, anteckna hur och på vilket sätt eleverna arbetade med 

egna uppgifter, samt på vilket sätt lärarna stöttade eleverna under deras eget arbete. För 

att få en bild av hur lyssnandet såg ut under lärarens information eller genomgång 

studerade jag dels elevernas agerande samt använde mig av ett bildschema där 

taltrafiken ritades in.    

I beskrivningarna av de olika observationsdelarna och i resultat- och analyskapitlet (se 

kapitel 4) har jag använt mig av flera begrepp för att beteckna lärare och elev/elever. 

Dels de lexikala begreppen lärare och elev i dess olika böjningsformer och dels L/L:s 

som kan stå för lärare, lärarna, lärarens och så vidare och E/E:s för elev, elever, elevens, 

och så vidare. Detta för att underlätta läsningen, men även för variationens skull 

eftersom dessa två förekommer ofta i texten. Jag har också medvetet valt att i största 

möjligaste mån referera till informanterna som lärare och inte informanter, av den 
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anledningen att arbetet handlar om just lärare. Informanter som begrepp är ju vidare i 

sin bemärkelse och kan lika gärna referera till andra yrkesgrupper. När jag i ett 

resonemang har inkluderat annan personal på skolan eller andra personer förutom hjälp- 

eller speciallärare, har begreppet vuxna använts i stor utsträckning. Andra förkortningar 

i texten förklaras i de respektive avsnitt där de förekommer. En av klassrumsbilderna (se 

bild 2, 4.2.2) har jag valt att presentera i original, det vill säga som den ser ut och inte 

enbart omarbetad till siffror. Den är inte retuscherad annat än att lärare och 

klassbeteckning är avidentifierade
15

.   

I delen om språkanvändning och lyhördhet (3.5.3) har listats tio olika sätt att presentera 

ett ämne på som innefattar det skrivna ordet (både egenproducerat av läraren och 

läromedelsbaserat), det talade ordet (både egenproducerat av läraren och inspelat), ordet 

i bild, ordet genom röst och genom gestaltning. Jag väljer att benämna dem alla 

lärmedel
16

. 

Att observera strukturerat innebar att jag hade en plan för mitt observerande och i 

förväg hade bestämt vad jag skulle fokusera på (se 3.2). Detta framkommer i form av ett 

observationsschema med fem olika delar, samt två intervjuguider som innehåller dels 

fem övergripande frågeställningar, dels åtta till elva intervjufrågor, se bilaga 5. 

Observationsschemat är försett dels med rutsystem (Cohen et al., 2011), del I-IV, se 

bilaga 4, dels ett schema med bilden av ett klassrum, del V, se bilaga 4. På schemats alla 

delar finns även utrymme för kommentarer och anteckningar, och för att undvika 

oläsliga bilder använde jag mig av bokstäver, siffror och klockslag som fotnoter i 

klassrumsbilden med kommentarerna under bilden. I kommentarerna refererades till 

flickor (F) med symbolen för kvinnan och till pojkar (P) med symbolen för mannen 

därför att de är lättare att särskilja än bokstäverna F och P.  

Observationsschemat försågs med uppgifter om vilken lärare (L) som undervisade, 

vilket ämne som var aktuellt (engelska eller svenska) samt hur många minuter som 

lektionen varade (40 minuter eller 60 minuter), vilken klass som undervisades (årskurs 7 

eller årskurs 8), antalet elever uppdelat i flickor (F) och pojkar (P) samt vilken vecka 

och vilken veckodag som observationen ägde rum. Genom att göra skillnad på F och P 

erhölls även material för att kunna applicera ett genusperspektiv på mina resultat. 

Observationerna skedde vid flera tillfällen för möjligheten att spegla vardagen i 

klassrummet och totalt blev det 12 stycken observationer fördelade på de tre 

informanterna enligt följande: Bodil fem stycken, Klas tre stycken och Ulrika fyra 

stycken. Vid två tillfällen gick det bort 10 respektive 15 minuter i början av lektionerna 

för möten av olika slag. Den sammanlagda lektionstiden blev därefter cirka 500 

minuter. Vid varje observation användes alla fem delarna I-V, se bilaga 4: agerande, 

turtagning, språkanvändning och lyhördhet, stöttning under arbete samt taltrafik och 

rörelser i klassrummet. I observationsschemat har jag valt att arbeta med 

bokstavsförkortningar (se 3.5.2 - 3.5.5) av den anledningen att de var lättare att relatera 

till avsedd handling jämfört med en siffra motsvarande en viss typ av handling (se FIAC 

i 3.2).  

                                                           
15

 Under observationerna antecknade jag lärarens initialer och klassens beteckning med blyerts för att inte 

för omgivningen synliggöra de fiktiva namnen, som används i denna text.  
16

 Jag inför härmed ett nyanserat begrepp av ordet läromedel viz. lärmedel. Läromedel har använts en 

lång tid som ett samlingsnamn för i första hand läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker och 

i modernare tid ingår även digitala media, se Nationalencyklopedin. Idag används emellertid även 

estetiska lärprocesser (se Skolverket 2011a; se även Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003; Gallagher & 

Ntelioglou, 2011) i undervisningen och därmed skulle lärmedel visa på en förändring av ordets innebörd. 
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Efter en observation stämde jag av mina tolkningar med den aktuella informanten i 

bandade intervjuer, se kommande avsnitt Intervjuerna. För att komma klassrummets 

vardag så nära som möjligt har jag vid flera tillfällen genomfört observationer i samma 

klass med samma lärare vid flera tillfällen. Min intention var också att jag genom att 

sprida ut observationerna över flera veckor, skulle få möjlighet att vara med om olika 

delar av undervisningen som till exempel läxförhör, enskilt arbete, grupparbete, 

genomgång av ett nytt område och uppföljning. Detta var emellertid inget krav från min 

sida utan jag har till största delen anpassat mig efter informanternas möjlighet att 

överhuvudtaget ta emot mig. 

Intervjuerna  

Innan bandspelaren sattes på informerades läraren om möjligheten att tacka nej. 

Tillsammans tittade vi sedan på del V i observationsschemat, bilaga 4, bilden över 

klassrummets tal- och rörelsetrafik, för att återkoppla den aktuella lektionen till 

intervjun. Därefter läste jag upp de övergripande frågeställningarna i intervjuguiden, 

vilka jag tidigare hade informerat om i mejl till lärarna, för att aktualisera ämnet för 

intervjun. 

 

Till de bandade intervjuerna (se Dalen, 2007) med lärarna valde jag att lyssna hellre än 

att anteckna för att kunna ha fullt fokus på intervjusituationen, för att efter intervjun mer 

detaljerat skriva ner mina egna intryck av intervjun (Bryman, 2002). Denna strategi 

bidrog till att under intervjun kunna ställa kontrollfrågor, för att säkerställa att jag 

uppfattat ett svar som det var tänkt, samt spinna vidare på något ämne eller moment 

som informanterna tog upp under intervjun. Intervjuerna transkriberades sedan i 

löpande text. Till informanterna gjordes därefter en kopia med läsvänlig text, vilket 

innebar att jag skalade bort de flesta utfyllnadsorden, men behöll till exempel ”dom” 

istället för de och dem, och ”sej, mej” istället för sig och mig. Informanterna fick den 

läsvänliga utskriften via mejl och hade möjlighet att kommentera utskriften och därefter 

godkänna varje text innan nästa inbokade intervju. Vid vårt fjärde möte träffades vi och 

tittade på resultatet av observationerna för att informanterna skulle kunna ställa frågor 

och kommentera materialet. Denna återkoppling till informanterna på det insamlade 

materialet var en nödvändighet för att uppnå högsta möjliga trovärdighet för empirin 

(Bryman, 2002). Att informanterna fick möjlighet att läsa och godkänna utskrifterna 

efter varje intervjutillfälle bidrog också till att materialet hela tiden utvecklades, samt att 

jag fick möjlighet att arbeta djupare ner i de olika frågorna med informanternas hjälp.  

Inspelningarna av intervju 1-3 blev totalt 9 stycken intervjuer fördelade lika mellan de 

tre informanterna och varierade i längd mellan 6 minuter och 33 minuter, totalt 2 

timmar och 40 minuter. De utfördes under perioden 2012-09-11 till 2012-10-05. Vid 

intervjuerna användes två olika intervjuguider (se bilaga 5): Intervjuguide och 

Intervjuguide; tolkningar och uppföljning. Avslutningsvis hade jag ett informellt samtal 

med var och en av informanterna för att visa resultaten. Dessa samtal varade cirka 30 

minuter med varje informant. 

Nu följer sex avsnitt som redogör mer ingående för hur jag gick tillväga vid 

insamlingen av materialet; dels hur observationsschemats fem delar, I-V, se bilaga 4, 

användes med presentation av schemats bokstavsförkortningar, dels hur frågorna 

formades till intervjuguiderna, se bilaga 5, samt dess koppling till observationerna.   
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3.5.1 Del I, Agerande            

Här studerades hur eleven agerade under tiden läraren pratade. Jag hade tre hållpunkter 

för varje lektion: vid lektionsstart, vid mitten och vid avslut av lektionspass. Det kunde 

således bli tre olika tillfällen på en lektion. De handlingar jag fokuserade på hos E var: 

om E lyssnade aktivt (se 2.3.2) eller koncentrerat (ly), om E pratade med en kamrat 

samtidigt utan att hänsyn till att L hade ordet (pr), om E sysslade med annan verksamhet 

t.ex. lyssnade på sin Mp3, sms: ade, tittade ut genom fönstret (ö). Den sista punkten ”ö” 

(till exempel att titta ut genom fönstret) behöver ju inte utesluta att E faktiskt lyssnade 

till L, men det fenomenet undersöktes inte i detta arbete. Fokus vad gäller L:s agerande 

låg på att jag observerade tillsägelser (ts), vilka i så fall skedde under tiden som L 

informerade och instruerade. L fick då med andra ord avbryta sitt tal. Observationen 

skedde både till antalet förekomster och i vilken turordning L och E agerade.  

3.5.2 Del II, Turtagning    

Fokus låg på hur ofta och i vilken ordning L respektive E talade under 

observationstillfället samt om E var flicka (F) eller pojke (P). Jag valde att lyfta fram 

eleverna i deras turtagning i dialog med läraren som flickor och pojkar, trots att denna 

studie inte i första hand är en studie inriktad på genusperspektiv. Fenomenet är dock 

lättillgängligt för observation, det vill säga det var lätt att se vem som pratade. 

Resultaten är därför mätbara och tillför därmed material, om än i mindre omfattning, till 

framtida forskning om genus i klassrummet och därför väljer jag att redovisa resultat (se 

kapitel 4) som även berör genus i denna studie. Turtagning i del II skedde när L gick 

igenom en läxa och denna kan följas i kronologisk ordning. Även i andra delar finns 

turtagning med, men då med ett annat syfte och under andra omständigheter (se del III). 

3.5.3 Del III, Språkanvändning och lyhördhet   

Denna del av observationerna hade jag tänkt skulle ge information om hur läraren 

introducerade ett nytt ämne. På vilket sätt och i vilken ordning läraren använde språket 

och de hjälpmedel språket erbjuder genom de fyra färdigheterna (lyssna, tala, läsa och 

skriva) och estetiska lärprocesser
17

. Efter mina tolv observationer hos de tre lärarna fick 

jag emellertid konstatera att del III även fick omfatta vanliga lektioner, där läraren till 

exempel hade läxförhör eller eleverna fortsatte arbeta med ett område de börjat arbeta 

med tidigare. Att bara redovisa introduktion av ett nytt område skulle ha renderat 

alldeles för lite material, med hänsyn till min tidsdisposition och dessutom är 

språkanvändning och lyhördhet lika viktiga på alla lektioner oavsett lektionens innehåll. 

Därför tänkte jag om (se Cohen et al., 2011) och resultatet speglar nu alla tolv 

observationer utan åtskillnad på lektionens innehåll. 

De handlingar som ingår i denna studie under samlingsnamnet lärmedel (se 3.5) är 

följande tio enheter: skrivtavlan med text (wt), skrivtavlan med bilder (wb), 

material/stenciler producerat av L (scL), läromedel
18

 (lm), kopior från läromedel (sclm), 

overhead (oh), powerpoint (pp), ljudmaterial (cd), film (f) och drama (d).  

För att få syn på lyhördheten hos läraren studerades fyra olika slags interaktion som 

gick att relatera till varandra. Antalet interaktioner räknades som en slags turtagning. 

Den första interaktionen var när läraren lyssnade till elevens förkunskaper (E-L). Den 

andra när läraren fångade upp elevens erfarenheter och använde dem i sin 

undervisning/introduktion (L-E). Den tredje var när läraren valde att följa en i förväg 

                                                           
17

 Estetiska lärprocesser såsom bild, drama, musik och rörelse. 
18

 Läromedel avser här färdigproducerat material, exempelvis läseböcker, övningsböcker. 
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bestämd planering utan att ha tagit reda på elevens förkunskaper, eller att läraren efter 

att eleven hade berättat vad han/hon kände till i alla fall följde sin ursprungliga 

planering (L-L). Till sist den fjärde interaktionen när läraren ombesörjde att eleverna 

fick använda sig av brainstorming sinsemellan (E-E) för att ta fram egna förkunskaper 

och erfarenheter. Dessa fyra händelser gick att följa i kronologisk ordning i schemat om 

och när de uppkom. Jag valde att i fältet för kommentarer anteckna när eleven var flicka 

eller pojke. Materialet blev som sagt inte lika stort i omfång som de andra delarna 

(I,II,IV och V), eftersom det inte förekom någon egentlig interaktion vid uppstart av 

lektionerna, samt att nya områden endast introducerades vid ett tillfälle under mina 

observationer.  

3.5.4 Del IV, Stöttning under eget skolarbete   

Vid denna del av observationen hade eleven satts i arbete och läraren fanns till hands för 

att hjälpa, stötta och uppmuntra genom att cirkulera i klassrummet. Utifrån mina egna 

praktiska erfarenheter (VFU) i klassrum tog jag fram sex olika scenarier där läraren 

stöttade eleven och åtta olika scenarier för elever som arbetade, väntade på hjälp eller 

inte arbetade (utifrån observationerna). De första sex scenarierna speglar lärarens 

handling utifrån elevens agerande: E räckte upp handen (Eh), E ropade högt sin fråga 

till L eller ropade L:s namn (Er), E störde arbetsron genom att prata med kamrater 

(Epr), E störde arbetsron genom att gå runt i klassrummet (Eg), E lämnade/gick ut ur 

klassrummet (Eu) samt L gick runt och frågade hur arbetet fortskred (Lg). Jag studerade 

i vilken ordning läraren hjälpte eleven utifrån elevens olika handlingar och hur många 

dessa handlingar (till exempel rop, Er) blev till antalet.   

 

De åtta resterande handlingarna som återger elevens handlingar är: E räckte upp handen 

och väntade tyst på sin tur (hL), E ropade ut sin fråga till L eller ropade L:s namn (rL), 

E frågade sin bänkkamrat om hjälp med uppgiften (k), E reste sig och gick till en kamrat 

för att få hjälp med uppgiften (gk), E pratade om annat med bänkkamrat eller med 

kamrater runtomkring (pr), E reste sig och gick till en kamrat för att prata om annat eller 

för att hämta något (g), E valde att arbeta med något annat (a) samt E lämnade/gick ut ur 

klassrummet och återvände eventuellt (u/i). Jag noterade hur många elever till antalet 

som utförde respektive handling och i vilken ordning de uppkom. Klockslag noterades 

när elev lämnade klassrummet och kom tillbaka (u/i).  

 

Två perspektiv studerades här. Det första perspektivet innebar att studera när läraren 

gick runt bland eleverna under deras eget arbete, det andra för att se vad eleverna gjorde 

under den tid som det var (deras) eget arbete. Jag hade inga problem med att höra vad 

eleverna faktiskt pratade om, samt att det också går att avläsa information ur kroppspråk 

och minspel. Min erfarenhet som mor till fyra barn
19

 har tränat mig i att observera utan 

att synas. Jag kunde således göra skillnad på arbetsprat och annat prat.  

3.5.5 Del V, Taltrafik och rörelser i klassrummet  

Klassrumsbilden blev ett hjälpmedel för att se hur eleverna samverkade med varandra 

under tiden som läraren informerade om arbetet, samt även för att se hur läraren rörde 

sig i klassrummet under elevernas eget arbete. Denna del av observationen synliggjorde 

också eleverna som flickor och pojkar; visade hur de satt i förhållande till varandra och 

vem de valde att interagera med, samt hur ofta läraren interagerade med eleverna, och 

om läraren gjorde någon åtskillnad mellan flickor och pojkar. Jag kunde även notera hur 
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 Jag har fyra barn, två döttrar och två söner, som år 2012 är i åldrarna 9-20. 
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flickor och pojkar uppträdde, om det var någon skillnad mellan könen och vad den 

skillnaden i så fall bestod i. 

 

Jag utgick ifrån ett schema som visade ett tomt klassrum med markeringar för fönster 

(F), whiteboard
20

 och dörr (D). Schemat fylldes på med bänkar vid varje 

observationstillfälle samt visade med en symbol för stol (ᴗ) åt vilket håll eleven satt i 

förhållande till skrivtavlan, öppningen på stolen är mot skrivtavlan. Eleverna placerades 

ut som flickor (F) och pojkar (P) i varsin stol. Dörren eller dörrarna till klassrummet 

markerades med en cirkel kring bokstaven D. Detta gjorde jag när jag hade satt mig 

längst bak i klassrummet under tiden som eleverna kom in i klassrummet. Ibland fick 

någon bänk flyttas på schemat när någon elev möblerade om. För att snabbt kunna ändra 

placeringarna användes stiftpenna med blyerts och tillhörande suddgummi på toppen.  

I schemat ritade jag sedan in tal- och gångtrafiken mellan elev-elev och även lärarens 

rörelsemönster under lektionen. Jag använde mig av hela pilar för taltrafik mellan elev-

elev, och streckade linjer för elevens rörelser i klassrummet. Lärarens rörelsemönster 

ritades in som heldragna linjer med punkter för varje stopp hos elev. Efter 

observationen färglade jag klassrumsschemat i olika färger för att lättare kunna räkna de 

olika händelserna, men alltid samma färg för samma slags händelse. Elever som delades 

upp i flickor och pojkar delades även upp i olika färger: F och deras taltrafik och gång 

markerades med rosa, medan P och deras taltrafik och gång markerades med ljusblå färg 

och L:s gång markerades med ljusgrön färg. Jag drog fördel av att rosa och ljusblå är 

inarbetade färger för könsbeteckning hos F och P, medan ljusgrönt för L blev en bra 

kontrast på pappret. Bokstaven L markerades dock med rosa eller ljusblå beroende på 

kön. Mig själv markerade jag med ett X i orange färg kompletterat med symbolen för 

kvinna i rosa, samt eventuellt andra vuxna eller andra lärare som L med gult.  

3.5.6 Intervjuer och samtal med lärarna     

Vid alla tre intervjutillfällen samt vid det avslutande informella samtalet satt jag och 

informanten i ett separat rum som kunde vara ett mötesrum eller ett klassrum. Intervju 

1-3 spelades in medan mötet den fjärde gången genomfördes utan bandspelare. De flesta 

intervjuerna skedde i nära anslutning till observationen, men vid några tillfällen gick det 

flera dagar mellan observationstillfället och intervjun. Detta upplevde dock varken jag 

eller informanterna som något problem, eftersom jag kunde visa bilder över 

klassrummet som i sin tur visade antalet elever och vad lektionen hade handlat om. 

Minnesanteckningar och bilder underlättade således för informanterna att efter bästa 

förmåga återge vad som hade pågått, samt vilken sinnesstämning som rådde vid tillfället 

för observationen. Det blev också ett tillfälle att visa observationsmaterialet för 

informanterna, vilket samtliga uppgav tidigt i studien att de var nyfikna på. 

Min första fråga i alla tre intervjuerna, se bilaga 5, var hur läraren kunde beskriva 

lektionen; den frågan fungerade som en uppvärmningsfråga. Alla intervjufrågor svarar 

inte på arbetets syfte, men de finns med som antingen en uppvärmningsfråga eller en 

avrundningsfråga till informanterna (Dalen, 2007). Jag valde också att ta med en fråga 

utifrån genus eftersom vissa genusmönster så tydligt uppträdde under observationerna. 

Till intervju ett och två användes samma frågor, totalt elva stycken där några frågor 

hade en eller flera följdfrågor. Vid den andra intervjun hade jag möjlighet att 

komplettera med de frågor som inte blivit besvarade vid första intervjun. Den tredje 
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 Whiteboard är visserligen vardagligt tal när skrivtavlan i klassrummet refereras till, jag väljer dock att 

hädanefter i detta arbete använda skrivtavlan som begrepp.  
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intervjun innehåller fördjupningsfrågor till följd av de tidigare svaren från intervju 1-2. 

Jag började och slutade med samma frågor i både första, andra och tredje intervjun, 

varav den sista frågan hade funktionen av en avrundningsfråga (se bilaga 5).  

 

Intervju 1-2 

De frågor som inte har direkt anknytning till syfte och frågeställningar är inte 

redovisade i resultatet, med undantag för nämnda genusstatistik. För att synliggöra 

ledarskapet valde jag att ha med en fråga om arbetsregler i klassrummet. Hur ska 

skolarbetet gå till? Har alla eleverna klart för sig vilka spelregler som gäller? I likhet 

med Burbules (1993) använder jag i detta arbete metaforen att spela ett spel. Därför att 

det är konkret, lätt att ta till sig och något som elever gör i sin vardag. Frågan till lärarna 

blev ”Vilka regler finns i klassrummet? Hur är de framtagna?” En förutsättning för 

samarbete är information och lyhördhet (se till exempel Frelin, 2012). Alla måste veta 

vad som gäller för att lärande ska möjliggöras och fungera, samt vilka konsekvenserna 

blir vid händelser av olika slag.  

Jag tänkte mig ett ramverk som bestod av rutiner som alla känner igen och är vana vid. 

Det blev en fråga om struktur som löd ”Vilken strategi har du vid start av en lektion? 

Något i mitten? Hur planerar du avslutet?” För att få reda på hur lärarna fångade 

elevernas uppmärksamhet ville jag ta reda på hur lärarna använde sig av språket och i 

vilka former (se även 3.5.3); jag ställde frågan ”Hur introducerar du ett nytt område? 

Med vilka lärmedel? Hur medverkar eleverna?” När eleverna visar tecken på 

okoncentration ville jag få reda på hur lärarna hanterar det. Kanske att jag skulle få ett 

svar som innefattade rörelse, en estetisk lärprocess.  

Uppföljningen av elevernas arbete ligger också i linje med att lyssna till den enskilda 

eleven och att vara lyhörd inför elevens förmågor samt hur de bäst utvecklas. För att 

följa upp elevernas arbetsprocess frågade jag därför hur lärarna kunde stötta sina elever; 

”Hur ser det fortsatta skolarbetet ut för eleverna?”, ”Vad händer när eleverna fastnar och 

behöver hjälp?” och ”Hur kan du stötta eleverna i deras lärande?” Frågorna, förutom 

fråga ett, ställdes som generella frågor och sträckte sig därför över betydligt längre tid 

än de observationer jag hade möjlighet att utföra. Ibland fick jag lägga till ordet 

generellt i intervjun för att läraren skulle kunna svara utifrån sin samlade lärarerfarenhet 

och inte enbart utifrån mina planerade observationstillfällen. Att få lärarnas synpunkter 

utifrån deras upplevelser var värdefullt för den samlade bilden av interaktion i 

klassrummet, men behövde inte kopplas enbart till de observationstillfällen som jag 

deltagit i.  

Intervju 3 

Efter transkribering och analys av informanternas svar letade jag efter teman som fick 

utgöra underlag för återkopplingsfrågor till intervju 3 som jag kallade tolkningar och 

uppföljning, något som totalt resulterade i åtta frågor (se bilaga 5) varav första och sista 

frågan var identiska med motsvarande frågor i intervju 1 och 2. Även vid den tredje 

intervjun så gick jag igenom de övergripande frågeställningarna muntligt innan 

bandspelaren sattes på. De andra sex frågorna tog upp följande teman: hänsynstagande, 

arbetsregler, anpassning av lärmedel samt eleven som individ.  

Kopplat till hur läraren såg på att bli avbruten frågade jag hur elevens hänsynstagande 

upplevdes. Arbetsreglerna kopplades till vad läraren tror händer vid övergången från 

mellanstadiet till högstadiet och hur det kommer sig att vissa elever trots de uppsatta 

reglerna ändå väljer att störa med flit, ett fenomen som alla tre lärarna har berört i 
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intervjuerna. När det gällde läxor kom det fram i de två första intervjuerna att det inte 

alltid fanns hjälp att få i hemmet. Jag beslöt att gå vidare med den frågan för att få reda 

på attityden till läxor och konsekvenser av att inte kunna ge läxor.  

Frågan om att anpassa just färdigproducerat lärmedel bottnar i att det var det vanligast 

förekommande lärmedlet under mina observationer. När det kom till lärmedel så ville 

elever (generellt sett) inte sticka ut genom att få till exempel andra böcker än sina 

kamrater, vilket jag kan tolka som att eleverna hellre får lågt betyg eller underkänt än att 

de vill avvika från mängden. Denna tanke ledde mig in på att elev i grupp vs individ är 

ett spännande studium, varpå läraren fick ge sin syn på det genom en fråga om elevens 

gruppkänsla kontra lärarens uppdrag att se individen. Två motpoler som behöver 

samverka i lyssnandet.  

Efter intervju nummer tre frågade jag informanterna en och en om de kunde tänka sig 

att träffas en fjärde gång för att gå igenom resultaten vilket de alla tre tackade ja till.  

Informellt samtal om resultaten 

Min första tanke var att spela in även det fjärde mötet men jag beslöt att mitt redan 

inspelade material (intervju 1-3) var tillräckligt omfångsrikt för denna studie; därför fick 

mötet en karaktär av informellt samtal. Under samtalets gång antecknade jag istället vid 

behov. Efter samtalet skrevs ytterligare anteckningar ner kring varje resultatdel och vad 

som hade sagts under mötet. Syftet med samtalen var att presentera resultaten av 

observationerna, dels för studiens tillförlitlighet (Cohen et al., 2011), dels på förfrågan 

från informanterna. Detta genomfördes enskilt med varje lärare på liknande sätt som vid 

intervjuerna. Under samtalet fick läraren möjlighet att ställa frågor om materialet 

och/eller kommentera innehållet. Till mötena tog jag följaktligen med mig tabellerna 2-

7 inklusive förklaringar till förkortningarna för respektive tabell.  

3.6 Behandling av data 
Detta avsnitt avser att belysa tankeprocessen inför detta arbetes fältstudier, hur 

underlagen till observationerna växte fram och därefter behandlades samt hur 

intervjufrågorna formulerades, användes och bearbetades. I enlighet med de styrkor och 

svagheter som Fejes och Thornberg (2009) redovisar (se 3.2) är målet med denna studie 

att vara medveten om de risker som föreligger i resultaten.   

Observationerna 

Under observationer (Bryman, 2002; Cohen et al., 2011) kan man bestämma att utgå 

ifrån ett förutbestämt tidsintervall och att fokusera på en förutbestämd handling, för att 

få fram jämförande material (exempelvis med hjälp av FIAC, se 3.2); jag valde i stället 

att anteckna det som hände när det hände under hela lektionspass för att samla ett så 

varierat material som möjligt till analys. Efter ett par observationer funderade jag dock 

över om jag skulle ändra mitt sätt att observera till att fokusera på vissa förutbestämda 

delar, men fortsatte som jag börjat av den anledningen att jag annars skulle få två olika 

typer av material som kanske inte skulle kunna användas tillsammans. Ett beslut som å 

ena sidan delvis beror på min oerfarenhet som observatör i forskningssammanhang. Å 

andra sidan erhölls ett omfångsrikt material, som noggrant klassificerades för att kunna 

urskilja teman, mönster och tendenser.  

Inför designen av scheman till observationerna gjorde jag en tankekarta över de 

aktiviteter som efter min egen erfarenhet under VFU, förekommer i ett klassrum under 

lektion, exempelvis att prata, utföra eget arbete, arbetsmaterial och positionering, enskilt 

och med flera, det vill säga hur elever och lärare interagerar med varandra. Därefter 
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kategoriserades de olika handlingarna i till exempel, elevers agerande under tiden som 

läraren pratar, hur läraren använder sig av elevernas förkunskaper, och vad eleverna gör 

när det är eget arbete. Detta resulterade i fem olika observationsdelar fördelade på fyra 

A4-ark (se bilaga 4).  

Förkortningarna som jag valde att arbeta med under observationerna har den fördelen att 

de är svårtydda för den oinvigde samt att de är tänkta att bevara anonymiteten för de 

inblandade (Emerson et al., 1995). Symboler (i denna studie för man och kvinna) å sin 

sida har också den fördelen att de ämnar bevara anonymiteten hos exempelvis en 

enskild elev. Jag är medveten om att resultatkapitlet, kapitel 4, innehåller förkortningar 

vid ett flertal tillfällen, men min förhoppning är att texten ändå är läsvänlig med löpande 

förklaringar till de förkortningar som dyker upp.  

Efter att alla planerade observationer var genomförda vidtog sortering av det insamlade 

materialet som bestod av 48 sidor från totalt tolv observationstillfällen. Varje 

observation genererade fyra ark (A4) med statistik, anteckningar och ritade bilder av 

klassrum. Därtill läggs det utskrivna materialet från nio inspelade intervjuer (tre per 

informant) som totalt utgjorde 33 sidor. 

Utifrån de olika delarna i observationen delade jag upp statistiken per lärare, per 

observationstillfälle, per handling och i flickor respektive pojkar. På så sätt fick jag fram 

kvantitativa resultat för olika enheter (person, tillfälle, handling) som sedan kunde 

jämföras både utifrån person (lärare, elev, flicka, pojke) och tillfälle, men också utifrån 

typ av handling (se 3.5.1- 3.5.5). Jämförelserna resulterade i upptäckter av olika möjliga 

handlingsmönster som ställdes i relation till de svar, tankar och idéer som kom fram i 

intervjuerna med informanterna. Vad jag inte kunde veta i förväg var att analysen av 

observationerna skulle visa anmärkningsvärda resultat vad gäller genusperspektivet (se 

4.2.2), vilket har inneburit att detta perspektiv kom att få en något större plats i arbetet 

än vad som var tänkt från början.  

Den något ojämna fördelningen (se 3.4) mellan antalet flickor och pojkar i klass 

Bramley och Boiken kan vara en anledning till att resultaten som visar uppdelningen 

mellan flickor och pojkar ser annorlunda ut i Bodils klasser jämfört med Klas och 

Ulrika (se kapitel 4).  

Intervjuerna 

Inspelning och transkribering av inspelat tal tjänstgör som ett värdefullt sätt att samla 

empiri på och ger varierade möjligheter till bearbetning, till exempel rent språkligt eller 

kontextuellt. I detta arbete är kontexten av det sagda i fokus. I transkriberingen använde 

jag två färger, en för intervjuaren och en för informanten. På så sätt fick jag en överblick 

över mängden ”tal” som vardera parten stod för, vilket användes till en slags 

utvärdering av intervjun; min tanke var att informanten skulle stå för den större delen av 

det inspelade talet. Intervjuaren skulle därmed ansvara för att intervjun löpte på ett 

smidigt sätt, vilket innefattar att uppmuntra informanten till att känna sig bekväm nog 

att föra en så naturlig konversation som möjligt (Dalen, 2007).  

Det utskrivna materialet från inspelningarna ändrades till läsvänliga kopior till 

informanterna för godkännande, av två anledningar. För det första för att informanterna 

skulle få ta del av intervjuerna i skriftlig form och därmed ha möjlighet att i lugn och ro 

göra tillägg eller stryka något felaktigt. För det andra för att talspråk och skriftspråk 

skiljer sig markant från varandra såtillvida att det nedskrivna talspråket kan se oerhört 

slarvigt ut. Under tiden jag skrev ned det inspelade materialet blev jag till exempel varse 
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om att vi i talspråksform ganska ofta sätter verben på ”fel” plats, vilket gör läsningen 

besvärlig. Jag valde också att plocka bort alla mellanord eller ljud i den läsvänliga 

texten, till exempel: hm, mm, aa, av samma anledning att de endast ger ett slarvigt 

intryck vid läsning. Jag förklarade för informanterna att kopiorna var renskrivna utan att 

innehållet hade förändrats. Avsikten med godkännanden från informanterna var att öka 

tillförlitligheten till det insamlade materialet (Dalen, 2007). Samtliga informanter 

godkände utan tillägg eller avdrag alla utskrivna intervjuer.  

Materialet från intervjuerna bearbetades med utgångspunkt från frågorna i 

intervjuguiderna och svaren överfördes till ett schema, totalt cirka 15 sidor, där varje 

informants svar skrevs in vertikalt. Därefter kunde svaren jämföras horisontellt och 

vertikalt på två nivåer utifrån detta arbetes syfte. Den första nivån av horisontell läsning 

innebär att alla informanters svar per fråga kan jämföras, analyseras och tolkas, medan 

den vertikala läsningen ger tolkningsmöjlighet per informant. Den andra nivån innebär 

att tolkningar, av mig, som den horisontella respektive vertikala läsningen ger i sin tur 

kan läsas vertikalt respektive horisontellt (se Miles & Huberman, 1994). 
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultat och analys utifrån de sammanlagda tolv 

observationerna och de totalt nio intervjuerna. Resultatkapitlet har delats in i tre avsnitt 

utifrån tre teman som utvecklats ur lyssnandet: strukturen, individen och responsen. 

Först följer en beskrivning av respektive tema, därefter de tre avsnitten där dessa tre 

teman är kopplade till detta arbetes frågeställningar. Vidare har jag kategoriserat resultat 

och svar som denna studies material har inbringat i underrubriker till avsnitten. 

Resultaten från observationerna och intervjuerna vävs således in under respektive 

avsnitt. Varje avsnitt avslutas med en sammanfattning. 

4.1 Tre teman i lyssnandet 
Det första temat strukturen utgör ramen för arbetet i klassrummet. I ramen, 

klassrummet, sker samspelet mellan lärare och elev som innefattar en stor del lyssnande 

vid sidan av de andra färdigheterna (tala, läsa och skriva). Det självklara i ramen är 

möblerna, personerna och arbetsmaterial, men struktur innebär också regler och rutiner 

eller spelregler som alla ska förstå och förhålla sig till; här framträder lärarens 

ledarskap. Spelregler är ett exempel på en faktor som det också är lätt att ta för givet. 

Eleverna förväntas veta hur arbetet i klassrummet går till eftersom de redan har 

tillbringat sex läsår i skolan. I denna enhet kan det uppstå oklarheter mellan lärare och 

elever, därför har lyssnandet i samspel en stor roll.  

Det andra temat utgörs av individen, som betecknar både lärare och elev, men där 

läraren har det större ansvaret att åstadkomma de rätta förutsättningarna för elevens 

lärande, medan eleven behöver tänka på sitt förhållningssätt till lärande. Jag tänker mig 

att gränslandet (se 1.2) som uppstår i klassrummet, det mellanrum (jfr Frelin och 

Grannäs, 2010; Frelin, 2012) där elever och lärare ska hitta en gemenskap och en 

plattform att bygga på skulle kunna kallas för den kunskapliga gemenskapen
21

. I den 

gemenskap som uppstår i sökandet efter kunskap och lärande kan lärare och elever 

tillsammans hitta det fokus som är nödvändigt (jfr Tsui, 2004). Fokus för lärare som 

behöver ta reda på elevens erfarenheter och förkunskaper, och fokus för eleven som ska 

vidare framåt på sin väg i livet. Genom att förekomma eleven, ligga steget före men 

framförallt lyssna och bjuda in eleven i den kunskapliga gemenskapen kan läraren också 

uppnå ett av skolans övergripande mål och riktlinjer, viz. demokrati (se 1.1.2). 

Demokratibegreppet i sig och ur skolans synpunkt är alldeles för omfattande att ta in i 

detta arbete men bör ändå nämnas
22

. 

Det tredje och sista temat, responsen, får stå för sammanfattning, repetition, upprepning 

samt bekräftelse mellan individer, av lärandet, i klassrummet. För att responsen ska leda 

till förståelse krävs ett aktivt lyssnande, och genom respons blir kunskapen befäst och 

gemensam.  

Nu följer redovisning av denna studies resultat i tre avsnitt. 

                                                           
21

 Annelie Frelin presenterar i sin bok Lyhörda lärare (2012) ett begrepp, undervisningsgemenskap, som 

syftar mer till relationen mellan lärare och elev än till själva kunskapsbyggandet, likafullt en term som 

fyller en lucka i lärares språk om sitt yrke.  
22

 För vidare läsning om demokrati i skolan se till exempel, Biesta, 2006, 2011; Grannäs, 2011; 

Liljestrand, 2011. 
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4.2 Om strukturen  
Den första delfrågan är indelad i två underrubriker: lärarens flexibilitet samt läraren och 

eleven, och avsnittet avslutas med en sammanfattning.  

4.2.1 Lärarens flexibilitet 

Vid uppstart av en lektion använder alla lärarna skrivtavlan till att skriva upp 

information om dagens lektion och ibland även om kommande läxa. Ulrika lägger upp 

sina lektioner med en inledning i form av ett läxförhör, därefter får eleverna arbeta 

självständigt och ibland kan hon avsluta med att läsa något för eleverna eller att de får 

göra någon annan övning. Både Klas och Bodil uppger att de känner av hur arbetet 

flyter för att avsluta vid ett lämpligt tillfälle och Bodil kan också byta uppgift när 

koncentrationen tryter. I informanternas svar fann jag inga andra återkommande rutiner 

för start och avslut, eller något i mitten. Rutiner som kanske skulle behövas för att få 

elevernas uppmärksamhet.  

 

Lektionsstart 

Del I, se bilaga 4, i observationsschemat visar att eleverna vid lektionens början (start) 

hade svårt att samla sig efter rasten. Det var som att rasten följde med in på lektionen. 

Istället för att lyssna koncentrerat (se 3.5.1) på läraren pratade eleverna med varandra 

eller sysselsatte sig med annat till exempel att titta ut genom fönstret, fingra på sin 

mobiltelefon, rita på bordet, fortsätta äta på något godis eller dricka ur sin läsk, eller 

ligga med huvudet på armarna på bordet. Av de elever som lyssnade såg det olika ut hos 

de tre lärarna. Hos Ulrika lyssnade färre än hälften av eleverna på instruktionerna, 

medan cirka hälften av eleverna lyssnade i Bodils klassrum. Däremot hos Klas lyssnade 

de flesta eller alla eleverna på instruktionerna i början av lektionen. Alla tre lärare har 

vid flera lektionstillfällen fått hyssja elever som pratat under genomgången med flera 

tillsägelser. En sammanfattning av del I från samtliga observationer visar att lärarna inte 

hade alla elever med sig vid start av lektionen.  

 

 Bodil (5 observationstillfällen) hade mestadels genomgång i grammatik, men 

introducerade även eget arbete: cirka 50 % av eleverna lyssnade aktivt. 

 Klas (3 observationstillfällen) hade en genomgång av en text, introducerade 

muntliga lektioner i par eller smågrupper och en filmvisning: cirka 85 % av 

eleverna lyssnade aktivt. 

 Ulrika (4 observationstillfällen) hade mestadels läxförhör i ordkunskap: färre än 

50 % av eleverna lyssnade aktivt. 

 

Lektionens mitt 

Lektionens mitt förflöt ibland obemärkt förbi, särskilt under 40-minuterslektionerna. Då 

fick eleverna oftast fortsätta med eget arbete, som till exempel hos Bodil. Klas och 

Ulrika, vars lektionspass ibland var 60 minuter långa, introducerade uppgifter vid två 

tillfällen var och jämfört med vid uppstart av lektionen så var det märkbart färre elever 

som lyssnade hos Klas vid lektionens mittpunkt, medan det hos Ulrika såg ut på samma 

sätt som vid uppstart. Lärarna berättar att när eleverna inte lyssnar så händer det att de 

(eleverna) avbryter med nonsensfrågor, under ett läxförhör eller en genomgång av ett 

område. Avbrotten kan handla om allt möjligt annat än skolarbetet, till exempel vilken 

mat som serveras i matsalen, hur mycket klockan är eller hur lång tid det är kvar av 

lektionen. Någon enstaka gång kan avbrottet handla om det som lärarna faktiskt pratar 

om, och då är lärarna mer tillåtande även om de anser att alla ska få prata till punkt. 

Oftast fortsätter lärarna med sina lektioner utan att ta notis om den som pratar samtidigt 
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och ibland delas tillrättavisningar ut. Lärarna upplever det emellertid som mycket 

krävande att bli avbrutna, och detta av flera anledningar; för att man tappar farten 

(Bodil), för att man blir irriterad (Klas) och för att det blir upprepningar (Ulrika). 

 

Lektionens avslut 

När lektionen skulle avslutas såg det likadant ut hos Ulrika som vid start och mitt, det 

vill säga att färre än hälften av eleverna lyssnade när Ulrika pratade. I Bodils klassrum 

var det något färre än hälften eller ett fåtal som lyssnade vid avslut jämfört med vid 

start. Slutligen i Klas klassrum har lyssnandet varierat mellan alla eller ingen alls vid 

avslut. Lektionen tickade på och när två-tre minuter återstod påbörjade lärarna avslutet 

vilket kunde innehålla en ny läxa, en påminnelse om läxa eller insamling rent fysiskt av 

lektionens material, till exempel svar på frågor eller lånat arbetsmaterial. I princip 

samtidigt som läraren annonserade avrundningen började de flesta elever att plocka 

ihop, småprata och till och med gå ut under tiden som läraren fortfarande talade.  

 

Jag lade märke till att alla lärarna behövde höja sitt röstläge vid avslut för att göra sig 

hörda. En förklaring kan vara att när lektionen närmade sig sitt slut började de flesta 

eleverna att röra på sig; de samlade ihop sina saker och började prata. Då blir ju också 

ljudnivån i hela rummet högre och annorlunda än vid lektionsstart då eleverna sitter på 

sina platser. Det förekom även under avslutet att elever reste sig och gick ut ur 

klassrummet under tiden som läraren pratade, vilket är ett fenomen som jag förundras 

över. Det var märkligt att vara åskådare till en scen med en talare (läraren) som vände 

sig till publiken (eleverna), medan de flesta i publiken talade med varandra eller gick ut. 

Stämningen i klassrummet upplevdes inte på något sätt som upprörd utan snarare fanns 

där en överenskommen acceptans från lärarna att eleverna skyndade vidare. Otåligheten 

hos eleverna som lärarna pratar om (se 4.2.1) gjorde sig synlig som rörliga spelpjäser på 

ett schackbräde som har hamnat på fel ruta. Bottnar otåligheten i sökandet efter 

variation eller rutin? Hur lärarna varierade lektionerna var en del i observationen som 

jag studerade. 

 

Lektionernas variation 

Användningen av lärmedel såg ganska lika ut hos alla tre lärarna. Lärarna berättar att 

när de introducerar ett nytt område används oftast böcker, film och sökning via dator. 

Innan läraren börjar berätta om ämnet brukar både Klas och Ulrika fråga eleverna vad 

de känner till. Bodil har provat olika stilar men har funnit att det oftast blir bäst om hon 

styr arbetet. Däremot, säger Bodil, får eleverna välja hur de ska redovisa uppgiften både 

den muntliga och den skriftliga, till exempel när de gör ett arbete om ett engelsktalande 

land. När det gäller användning av lärmedel (se tabell 2) visade observationerna att 

några av de mest traditionella sätten att hålla en lektion på hade störst förekomst hos 

lärarna totalt sett, men mellan lärarna skilde det sig åt. De traditionella sätten 

kännetecknades av att skriva på skrivtavlan (wt) och att använda färdigproducerat 

material till exempel böcker (lm). Egenproducerat material (scL) kom på tredje plats 

och följdes därefter av att rita på skrivtavlan (wb), att använda kopior av 

färdigproducerat material (sclm) och att se på film. De lärmedel som inte användes 

under mina sammanlagt tolv observationstillfällen under totalt en månad var att 

gemensamt titta på overhead (oh)
23

 eller powerpoint (pp), att gemensamt lyssna på 

inspelat material (cd), eller att tillsammans utöva drama (d). 

 

                                                           
23

 Overhead-apparater användes mer i klassrummet under första delen av min praktikperiod (2008-2012).  

Idag finns det datorer i många klassrum och de flesta oh-apparaterna är borttagna.  
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Tabell 2. Lärarnas användning av olika lärmedel i klassrummet (se del III, bilaga 4). 

 

 Bodil Klas Ulrika  
       Obs.nr 

 

 

Lärmedel 

1 2 3 4 5 Totalt 

antal 

1 2 3 Totalt 

antal 

1 2 3 4 Totalt 

antal 

Totalt 

B,K,U 

 

wt 1 1 1 1 1 5 1 0 0 1 0 1 1 0 2 8/12 
wb 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1/12 
scL 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 3/12 
lm 1 1 1 1 0 4 1 0 0 1 1 0 0 0 1 6/12 
sclm 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1/12 
oh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/12 
pp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/12 
cd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/12 
f 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1/12 
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/12 
Tot.ant. 

olika 

lärmedel 

2 2 2 2 2 3 2 2 2 6 1 1 2 0 3 6/12 

 
 

 

Förklaringar till förkortningarna i tabell 2 som visar lärarnas användning av olika lärmedel i klassrummet: 

wt L använder skrivtavlan till att skriva på 

wb L använder skrivtavlan till att rita bilder på 

scL L använder egenproducerat material 

lm L använder färdigproducerat material 

sclm L använder kopior av färdigproducerat material 

oh L använder overhead till att visa material 

pp L använder powerpoint till att visa material 

cd L använder cd-spelare till hörövningar 

f L visar film  

d L använder drama i undervisningen 

 

Tabell 2 visar att det under mina observationstillfällen var vanligast att lärarna använde 

sig av två olika lärmedel per lektion. Det ena var att skriva på skrivtavlan (wt) och den 

texten kunde innehålla exempelmeningar ur grammatisk synpunkt eller instruktioner för 

dagens lektion såsom tider och vilka sidor som skulle läsas eller arbetas med i 

bokmaterialet. Det andra lärmedlet var just färdigproducerat material i form av 

läroböcker där eleverna arbetade individuellt. Alla tre lärarna använde sig varsin gång 

av egenproducerat material (scL) och då arbetade eleverna i par eller i smågrupper. 

Detta var ett arbetssätt som engagerade alla elever, vilket skulle kunna vara ett tecken 

på att eleverna hade ett större utbyte av att arbeta tillsammans än att sitta själva. Störst 

variation av användandet av olika lärmedel stod Klas för. Han växlade mellan sex olika 

lärmedel under mina tre observationstillfällen och använde två olika lärmedel per 

lektion. En variation som kan ha bidragit till att fler elever lyssnade när Klas pratade. 

 

Alla tre lärarna arbetar för kamrathjälp det vill säga att eleverna ska ta hjälp av varandra 

innan de frågar läraren, och att ge eleverna möjlighet att arbeta tillsammans i mindre 

grupper eller två och två. I Klas klassrum finns en uppsatt överenskommelse om att för 

att ”[…] ha arbetsro då gäller det att ge arbetsro […]”, en devis som enligt Klas 

fungerar ganska bra. Ulrika har dessutom provat olika metoder för att få arbetsro men 

har inget som fungerar till allas (elevernas) belåtenhet. Här tänker jag att om lärarna 

kunde samtala om sina lektioner så skulle goda råd och erfarenheter kunna delas mellan 
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fler lärare. Samtalet eller reflektionen skulle behöva ske i nära anslutning till en lektion 

eftersom lektionen är en slags färskvara om den inte dokumenteras, lektionen är nutid 

som snabbt blir dåtid. 

4.2.2 Läraren och eleven 

På väg till årskurs 7 är eleverna i början eller på god väg in i puberteten, och det vet 

både lärare, föräldrar, andra vuxna och eleverna själva. Min erfarenhet är dock att 

många vuxna inte vet hur man kan förhålla sig till det biologiska fenomenet. Bodil, Klas 

och Ulrika pratar om att eleverna förväntas kliva in i en roll på högstadiet, att eleverna 

har en färdig bild av hur man ska vara där. Eleverna har med andra ord förutfattade 

meningar om hur man beter sig på högstadiet, enligt lärarna. Lärarna menar också att 

det blir stora förändringar i elevens vardag med skåp i en lång korridor, nya klasser och 

många fler lärare, alla dessutom oftast nya för eleven. Ulrika säger att eleverna är ute 

efter strid oftare än i tidigare årskurser, och att de till exempel inte som förut kan 

utnyttja lärarnas olika egenskaper till sin egen fördel utan istället strider om varför 

lärarna gör på olika sätt. Ofta i samband med ordningsregler. Ulrika påpekar också att 

det finns en önskan hos lärarkollegorna att kunna prata även om lektionernas 

arbetsmoment, men att det inte finns tid till sådana samtal.  

Detta ser jag som ytterligare ett uttryck för den gränssättning som eleverna hela tiden 

verkar söka. Jag menar att det i elevernas pubertala beteende ingår en naturlig revolt 

mot vuxenvärlden. En revolt som unga förut främst tog ut på sina föräldrar. Idag 

däremot är elever mer förtrogna och personliga med sina lärare än tidigare, varför 

mönstret om revolt återfinns även i skolan. Många av eleverna verkar vilsna, vilket 

ungdomar generellt har varit i alla tider men inte visat lika öppet förr i skolan som nu. 

Hur angriper vi problemet eller dilemmat? Hur kan vi få eleverna att känna sig bekväma 

i skolan, som ju är deras arbetsplats (Jfr Hörnqvist, 1999). För att se hur de interagerade 

med varandra och gentemot läraren studerade jag bland annat elevernas tal- och 

rörelsemönster i klassrummet.  

Beteenden i klassrummet  

Observationen av flickornas och pojkarnas beteenden och mellanhavanden i 

klassrummet visade att både flickor och pojkar pratade störande i alla klasser, men att 

flickor och pojkar sällan pratade med varandra utan mest inbördes. Hos alla lärarna fick 

eleverna själva bestämma vilka platser de ville sitta på. Hos Bodil i klass Boiken satt 

flickorna vid fönstret medan pojkarna satt vid väggen, båda grupperna helt och hållet 

var för sig, inga elever satt i mitten av klassrummet. I Bodils andra klass Bramley såg 

det annorlunda ut med flickor både vid fönstret och vid väggen, en ensam pojke i mitten 

och en blandad flick-och pojkgrupp (3 F och 1 P) vid väggen. Platsbyten skedde endast 

vid grupparbeten. Jag noterade flest stökiga elever som flickor i Boiken och som pojkar 

i Bramley, vilket också bekräftades av Bodil i en av intervjuerna. I Klas klassrum satt 

klass Kaniker uppdelade flickor och pojkar var för sig eller i smågrupper på båda sidor 

av rummet, inga bord fanns i mitten utan den ytan var som en bred gång. Några pojkar 

bytte plats under lektionen men inte flickorna. I Ulrikas klassrum slutligen var det störst 

variation. I klassrummet var klass Urshult uppdelade med flickorna vid väggen och/eller 

i mitten, samt pojkarna vid fönstret och/eller i mitten, dock inga blandade grupper hos 

Ulrika. Några pojkar bytte plats även hos Ulrika, men inte flickorna. Däremot under 

lektionen i biblioteket när klassen undantagsvis var helklass satt eleverna blandat flickor 

och pojkar.  
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Jag har valt ut en av tolv klassrumsbilder för att illustrera ett exempel på tal-och 

rörelsemönster under en lektion i högstadiet. Bilden är autentisk från 

observationstillfället, det vill säga scannad i oretuscherat skick för att tydliggöra den 

komplexitet av händelser som försiggår i ett klassrum under en lektion. Schemat visar 

tal- och rörelsetrafik i klassrummet mellan elev-elev och mellan lärare-elev. När flickor 

(F) pratar markeras det med rosa heldragen pil och när de reser sig och går med rosa 

streckad pil. När pojkar (P) pratar markeras det med ljusblå heldragen pil och när de 

reser sig och går med ljusblå streckad pil. Lärarens (L) rörelsemönster visar vilka elever 

som får hjälp och stöttning under tiden de arbetar med uppgifter, och lärarens gång 

markeras med ljusgrön heldragen linje med pilar för gångriktning och punkter på linjen 

för de stopp läraren gör hos eleverna. Under denna lektion (liksom flera andra) fanns en 

hjälplärare (L) i klassrummet som satt hos en av eleverna hela tiden och är markerad 

med gul färg. Observatören (X) är markerad med orange färg. Bild 2 kan nog aspirera 

på att illustrera Jacksons (1990 [1968]) metafor kalejdoskop (se 2.3.2). 
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Bild 2. Observationsschema-klassrum som visar tal- och rörelsemönster hos elever och lärare under en 

lektion (se del V, här Obs.V, bilaga 4).  

 

 
 
F=fönster, D=dörr 

 

I början av lektionen befinner sig läraren vid skrivtavlan (Whiteboard i bild 2), och 

under elevens eget arbete cirkulerar läraren i klassrummet (ljusgrön linje) för att vid 

slutet av lektionen återgå till startpositionen. Läraren cirkulerar mellan de olika sidorna 

med upprepade stopp hos vissa elever, varav flest stopp hos pojkarna. Eleverna rör sig 

också i klassrummet, enligt de streckade rosa och ljusblå linjerna. Mest aktivitet i 

schemat mellan elever, både i rörelse och i tal förekommer till vänster, i mitten av raden 

hos en av pojkgrupperna. På andra sidan pratas det en hel del hos flickgruppen högst 

upp vid väggen. Hos flickgruppen i mitten av klassrummet råder arbetsro i princip hela 

lektionen, likaså hos pojken i nedre vänstra hörnet. Bild 2 visar hur eleverna inte 
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interagerar flicka-pojke i någon större utsträckning, samt att hjälpläraren inte cirkulerar 

alls under någon del av lektionen. Vad eleverna pratar om och i vilket sammanhang kan 

utläsas av tabell 5. Turtagning under till exempel ett läxförhör har räknats i antal, se 

tabell 3. Värt att notera är att vid mitt besök för det informella samtalet med Ulrika hade 

soffan (se bild 2, nedre högra hörnet) flyttats ut från klassrummet och ersatts med stol 

och bord. Ulrika berättar att eleverna upplevdes som ofokuserade och soffplatserna blev 

föremål för diskussion om vems tur det var att få sitta.  

Turtagning 

Att studera turtagning är ett sätt att få syn på interaktionen mellan lärare och elev/elever, 

vilket också jag gjorde under mina observationer. I klassrummet har eleverna och 

läraren iakttagits som enheter i varsin grupp. Observationerna visade att lärare och 

elever (flickor och pojkar) delade lika på talutrymmet i dialog med aningen övervikt på 

elevernas talturer. Däremot när jag tittade på fördelningen i elevgruppen mellan flickor 

och pojkar så var det betydligt fler flickor än pojkar som talade hos Bodil och Ulrika 

medan det i Klas klassrum var det omvända som gällde, att det var betydligt fler pojkar 

som talade än flickor.   

 
Tabell 3. Fördelning av talturer mellan lärare och elev vid muntligt läxförhör i helklass/grupp (del II, 

bilaga 4). 

 

 

 

Resultatet i tabell 3 pekar på att pojkar talar oftare när läraren är man och att flickor 

talar oftare när läraren är kvinna. En fråga som inte kan besvaras med hjälp av 

materialet från observationerna var huruvida lärarna gav talturen till eleven eller om 

lärarna fick eleven att vilja svara. I stället ställde jag frågan i intervjuerna om lärarna 

tänker på att fördela talutrymmet mellan flickor och pojkar (se bilaga 5). Svaren 

varierade; Bodil jobbar inte medvetet med pojkar-flickor utan mer utifrån perspektivet 

”tyst-pratig” vilket hon menar att både flickor och pojkar kan vara. Klas är medveten 

om att det kan vara olika men säger att han tycker flickorna klarar sig ganska bra och 

Ulrika försöker ge ordet för att fördelningen ska bli jämn, annars ”låter killarna mycket 

mer fast det är inte alltid att dom säger saker som det är meningen att dom ska säga”. 

Sammantaget säger lärarna att de inte tänker på att fördela ordet specifikt mellan flicka-

pojke. Ulrika pratar också om klimatet i klassrummet, att det spelar roll för hur eleverna 

vågar synas och höras. Fastän insamlingsmaterialet är av mindre art framträder ett 

genusmönster som visar på att flickor identifierar sig i högre grad med kvinnliga lärare 

och pojkar med den manliga läraren. 

 

Under observationerna studerades även interaktionen mellan lärare och elev i olika 

kombinationer för att få syn på lärarens lyhördhet gentemot eleven, närmare bestämt hur 

läraren lyssnade på eleven och om det eleven berättade användes i undervisningen. 

Resultatomfånget från observationerna är mindre i delen om lyhördhet jämfört med de 

andra delarna varför jag väljer att redovisa per lärare men inte per observationstillfälle. 

Lärarna följde sin egen planering till största delen (L-L). Ulrika hade flest tillfällen där 

Talare Lärare/ 

klass 

Antal 

talturer 

Talturer 

i % 

 

Antal 

talturer 

flickor 

Talturer 

i % 

flickor 

Antal 

talturer 

pojkar 

Talturer 

i % 

pojkar 

Lärare Bodil 19 49 - - - - 

Elever Åk 7 20 51 15 75   5 25 

Lärare Klas 23 44 - - - - 

Elever Åk 8 29 56   7 24 22 76 

Lärare Ulrika 11 42 - - - - 

Elever Åk 8 15 58 10 67 15 33 



 

39 

 

läraren lyssnade till elevernas förkunskaper (E-L) och hon var ensam om att använda 

det i sin undervisning (L-E). Inte någon gång arbetade eleverna tillsammans för att ta 

fram egna erfarenheter eller förkunskaper (E-E). 

Tabell 4a. Olika varianter av interaktion mellan elever och lärare (del III, bilaga 4). 

 

Typ av 

interaktion 

Bodil 

5 observationer 

Klas 

3 observationer 

Ulrika 

4 observationer 

Totalt antal 

interaktioner 

Elev-Lärare 4 2  9 15 

Lärare-Elev 0 0  1   1 

Lärare-Lärare 9 6 12 27 

Elev-Elev 0 0   0   0 

 
Förklaringar till tabell 4a som visar interaktion mellan elev och lärare och lärarens lyhördhet: 

Elev-Lärare  L lyssnade till E förkunskaper om det nya området 

Lärare-Elev L använde sig av E förkunskaper i sin genomgång av det nya området 

Lärare-Lärare  L följde sin egen planering till största delen 

Elev-Elev E fick använda sig av brainstorming mellan sig för att ta reda på 

varandras förkunskaper 

 

Materialet i tabell 4a påvisar trots det mindre omfånget en tendens till att eleverna inte 

påverkade eller kunde påverka arbetet i klassrummet i någon högre grad. Visserligen 

fick eleverna höras i klassrummet och lärarna visade prov på hög flexibilitet när det 

kom till att ändra i planeringen, men ändringarna berodde då på yttre faktorer, 

exempelvis när en hjälplärare tog med sig en elev i stället för en grupp på fem-sex 

elever som det var planerat eller när en lektion blev försenad på grund av en 

brandövning. 

 

Jag antecknade också när flickor respektive pojkar talade i interaktionen E-L och fick då 

följande resultat, se tabell 4b. 

 
Tabell 4b. Fördelning flickor och pojkar i interaktionen Elev-Lärare (del III, bilaga 4). 

 

Interaktion 

Elev-Lärare 

Bodil 

5 obs.tillfällen 

Klas 

3 obs.tillfällen 

Ulrika 

4 obs.tillfällen 

Totalt antal 

interaktioner 

Flickor  4 1 6 11 

Pojkar 0 1 3   4 

 

Trots den mindre kvantiteten insamlat material i del III (se 3.5.3) finns en tendens även 

här (jämför med tabell 3) att flickorna hörs mer än pojkarna hos Bodil och Ulrika. Hos 

Klas var det endast vid ett tillfälle som två elever hördes, en flicka och en pojke. Jag 

tänker på hur könsfördelningen ser ut inom lärarkåren
24

 och hur olika fördelningen kan 

vara på olika skolor mellan kvinnliga och manliga lärare; är genus en faktor som 

kommunerna tar med i beräkningen vid tillsättandet av tjänster. Hur ser läraren varje 

elev som individ? Frågan ställdes till lärarna. 

Jag frågade lärarna på vilket sätt de inspirerar eleverna till lärande i klassrummet och 

hur de ser på eleven som individ. Bodil hoppas att hon ser alla som individer men visst 

kan någon exempelvis oförtjänt få en tillsägelse för att han/hon befinner sig i ett ”busigt 

gäng”. Klas säger att det går att kombinera lärarens uppdrag att se individen med 

elevens vilja att vara en i gruppen när det gäller till exempel inlämningsuppgifter från 

ett grupparbete, genom att vara tydlig med att var och en lämnar in enskilda 

                                                           
24

 Personal i grundskolan läsår 2010/2011, se Skolverket 2012b. 
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redogörelser och att de inte kan se likadana ut. Ulrika säger till eleverna att en 

redovisning kan se ut på många olika sätt och att alla inte alltid gör lika mycket eller 

exakt samma saker. Efter att ha observerat eleverna är min uppfattning att många elever 

vill vara synliga bara för läraren men inte nödvändigtvis (eller kanske helst inte) inför 

sina kamrater. Under mina sammanlagda 20 veckors VFU har jag upplevt att det har 

varit svårt att få elever att redovisa muntligt inför varandra. Att redovisa i mindre 

grupper har fungerat bra men att redovisa i helklass var inte ett alternativ, som om det 

för eleverna handlar om positionering i kunskap, att vilja kunna allt innan man gör det. 

En sådan känsla lämnar inget utrymme för misstag eller okunskap. Frågan är då om 

eleverna inte har förstått själva poängen med att gå i skolan, att alla från början faktiskt 

alltid är nybörjare. Vår uppgift som lärare är förstås att se till att eleven vågar höras och 

synas i sitt lärande.  

Under mina timmar som observatör tänkte jag också på hur klassrummen kunde se ut. Å 

ena sidan hur gardinerna hade tappat några fästen, hur stolar som inte användes ibland 

stod kvar uppe på borden under lektionen. Detta gav mig en känsla av håglöshet. Å 

andra sidan att klassrummen som numera är ämnesrum var inredda med elevarbeten 

eller affischer på väggarna och att det istället kändes inbjudande till studier. Vilka 

känslor bör klassrummen förmedla? Hur stor roll spelar möblering och utsmyckning (se 

exempelvis Jedeskog, 2007)?  

4.2.3 Sammanfattning 

Hur får läraren eleven att lyssna på vad läraren har att förmedla? Genom flexibilitet och 

anpassning till individen. Lärarnas flexibilitet kännetecknas av att det alltid finns en 

plan för varje lektion, men att verkligheten ofta tar en annan väg än planerat. Lektionen 

är som en spelplan där läraren guidar eleverna på ett smidigt och medvetet sätt. För att 

bestämma nästa drag känner lärarna av hur hög eller låg elevernas 

koncentrationsförmåga och uthållighet är för dagen.  För att variera sin undervisning 

provar lärarna också olika stilar. Samtidigt upplever lärarna att eleverna har svårt att ta 

till sig information och att arbeta självständigt, samt att de visar måttlig hänsyn och 

ibland till och med söker strid. Ett sökande som i mina ögon signalerar en reaktion hos 

eleverna på lärarnas inkonsekvens när det handlar om de faktiska ordningsreglerna. 

Lärarna är emellertid positiva till samarbete i arbetslagen för att diskutera olika 

skolfrågor, men har inte hittat modellen för hur samtal kring enskilda lektioner ska gå 

till. Därför är det nödvändigt att lärarna tar sig tid till att resonera med varandra kring 

rutiner och inte enbart för att fokusera på ordningsregler och åtgärdsprogram. Att 

kombinera sin flexibilitet med ett gemensamt förhållningssätt kring arbetsrutiner kan 

vara en väg till ett ökat samspel i klassrummet som i sin tur banar väg för ett ökat 

lyssnande.  

Eleven som individ tar olika plats i klassrummet både bokstavligt och bildligt. I 

klassrummet väljer flickor och pojkar att sitta var för sig, endast i en klass fanns en 

blandad grupp. Ur genusperspektiv blir denna uppdelning intressant. Ett mönster kunde 

skönjas i det att flickorna identifierade sig med den kvinnliga läraren i högre grad och 

pojkarna identifierade sig med den manliga läraren i högre grad när det kom till 

turtagning i dialog. Blir denna könsidentifiering till och med förstärkt i och med 

elevernas placering i klassrummet? Eleverna vet inte alltid sitt eget bästa, kanske lärarna 

och eleverna skulle vinna på att det var förutbestämda platser i klassrummet.  
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4.3 Om individen 
Den andra delen består av en underrubrik: lärarens upplevelser av eleven samt en 

sammanfattning. Avsnittet redovisar lärarnas upplevelser av elevernas lyssnande, vilka 

har framkommit i intervjuerna och härrör både från de aktuella observationstillfällena 

samt hur lärarna ser generellt på de olika frågorna utifrån begreppet att lyssna.  

4.3.1 Lärarens upplevelser av eleven  

När eleverna ska få arbeta med något som intresserar dem och som de känner igen 

tenderar de att lyssna istället för att prata eller göra annat. Klas säger ”[…] det här har vi 

gjort förut och dom tycker det är jättekul”, när han berättar om en aktivitet där eleverna 

fick beskriva engelska ord för varandra i par eller i smågrupper medan Klas gick runt 

och stöttade. Hos Bodil och Ulrika har det varit till exempel läxförhör och genomgång 

av do-konstruktion i engelska. De områdena skulle i så fall kunna få exemplifiera det 

som många elever inte finner lika intressant eftersom lyssnarfrekvensen i Klas klassrum 

var högre än hos Bodil och Ulrika. En koppling kan göras mellan de elever som har 

högre frekvens av koncentrerat lyssnande och till vilket ämne lektionen ska handla om 

samt på vilket sätt skolarbetet ska utföras. I klassrummen under observationerna såg jag 

elever med en energi i kroppen, som de inte verkade veta hur de skulle använda så att 

det blev bra för alla parter. Istället kunde de avbryta personen som talade, i regel 

läraren, eller störa sina kamrater och konsekvensen blev då en eller flera tillsägelser av 

läraren, men även ibland av kamraterna (under mina observationer var det endast 

flickorna som hyssjade pojkarna). Detta agerande från både lärare och elever tyder på 

att det finns någon otydlighet i relationen och något oklart i arbetssättet. 

Lärarna vet inte varför eleverna stör med flit eller hur man ska kunna komma tillrätta 

med det. Alla tre är också överens om att beteendet har förstärkts mot det sämre under 

de senaste tio åren. Vid analys av intervjuerna framkom att Bodil och Ulrika upplever i 

högre grad att eleverna inte lyssnar jämfört med Klas. Ulrika påpekar att det som en 

lärare kan ta till är att ringa hem till föräldrarna, och säger att eleverna tycker att lärarna 

inte är så ”hårda” och konsekvenserna blir ”uddlösa”, för ”hur farligt är det att ringa 

hem?”. Klas får en känsla av att ha kapitulerat om han åtgärdar ett avbrott, för det var ju 

själva vitsen med att avbryta, att det skulle bli ett uppehåll i undervisningen. Bodil 

återkommer till att eleverna inte har något tålamod och dålig koncentrationsförmåga och 

säger att det ska vara nyfikenheten som ska leda eleven framåt men funderar över om 

eleven kanske inte har förstått vad det handlar om i klassrummet, vilket för mig tillbaka 

till samspelet i klassrummet. För att samspelet ska fungera måste alla inblandade ha 

spelreglerna klara för sig. Jag talar då inte om påminnelser om de faktiska 

ordningsreglerna utan om att tonvikten bör läggas på hur arbetet i skolan går till. 

Exempel på hur eleverna arbetade i klassrummet visar mina observationer ur del IV, se 

4.4.4 och tabell 5. 

Som observatör observerade jag elevernas olika handlingar under tiden det var tänkt att 

de skulle arbeta med uppgifter i klassrummet. Genomsnittet för alla tolv 

observationerna visar att per lektion så pratade 21 elever (pr) om annat än skolarbete. 

Märk väl att det inte behövde vara 21 olika elever. Elever som ropade högt på hjälp (rL) 

var per lektion i genomsnitt 7 stycken och elever som tyst räckte upp handen (hL) var i 

genomsnitt 1 elev per lektion. Antalet handlingar speglar inte samma antal elever, ej 

heller att det var olika elever. Alla tre lärarna har arbetat aktivt med att få eleverna att 

hjälpa varandra när de fastnar på något (k) och i Bodils klass har det renderat störst 

resultat, se tabell 5. 
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Tabell 5. Elevernas handlingar under eget arbete i klassrummet (se del IV, bilaga 4). 

 

 Bodil Klas Ulrika  
       

Obs.nr 

 

E 

arbetar 

1 2 3 4 5 Totalt 

antal 

1 2 3 Totalt 

antal 

1 2 3 4 Totalt 

antal 

Totalt 

B,K,U 

 

hL 3   0   3   1 1 8   0   0 0 0   4   0 0   0 4 12 
rL 5   2   8 10 1 26   2 14 3 19 13 18 4   0 35 80 

k 2   4 19   9 0 34   0   0 7 7   6   5 0   0 11 52 
gk 2   0   0   0 0 2   0   0 0 0   0   0 0   0 0 2 
pr 1 25 25 42 0 93 25 20 4 49 41 12 4 45 102 244 
g 1   1   1   0 0 3   0   0 0 0   0   4 0 12 16 19 
a 0   0   0   0 0 0   0   0 0 0   1   0 0   0 1 1 
u/i  0 2/0 3/3   0 0 5/3   0 3/2 0 3/2 5/5 4/4 1/1 1/0 10/9 19/15 
Tot.ant. 

olika 

handl. 

6   5   6   4 2 7   2   3 3 4   6   5 3   4 7  

 

Förklaringar till förkortningarna i tabell 5 som visar elevernas handlingar i klassrummet under eget 

arbete: 

hL E räckte upp handen och väntade tyst på hjälp med uppgiften 

rL E ropade ut sin fråga till L eller ropade L namn 

k E frågade sin bänkkamrat om hjälp med uppgiften 

gk E reste sig och gick till en kamrat för att få hjälp med uppgiften 

pr E pratade om annat än skolarbete med bänkkamrat eller kamrater runtomkring 

g E reste sig och gick till en kamrat för att prata om annat eller för att hämta något 

a E valde att arbeta med annat 

u/i E lämnade klassrummet och återvände eventuellt 

 

Ett räkneexempel får illustrera hur stor del av lektionstiden som gick åt till annat än 

skolarbete. Jag utgick ifrån att varje handling tog en minut fast vissa handlingar kunde 

vara kortare, till exempel att få hjälp (hL och rL) och andra kunde vara betydligt längre, 

som till exempel när eleverna pratade om annat (pr). Om varje handling i antal var lika 

med en minut och följande handlingar lades ihop där eleven gjorde just annat än 

skolarbete: hL, rL, pr, g, och u/i så blev den sammanlagda tiden 374 minuter. Under 

mina 12 observationstillfällen hos alla lärarna har eleverna haft sammanlagt cirka 500 

minuter lektionstid, (se 3.5) som reducerat med de 374 förlorade minuterna stannar på 

126 minuter effektiv arbetstid, eller cirka 25 % lektionstid relaterat till skolarbete. Detta 

exempel är baserat på mina 12 observationstillfällen hos tre olika lärare och visar ett 

genomsnitt av effektiv arbetstid för en högstadieklass. Resultatet är således inte 

framräknat per en enskild elev och inte heller exakt, men det pekar ändå i riktning mot 

ett stort bortfall av möjlig kunskapsinhämtning hos några elever.  

Denna studies empiri visar också att eleverna hade ett stort behov av hjälp och stöttning 

som de i första hand frågade efter hos läraren (hL och rL) men också hos sina 

bänkkamrater (k och gk). I Klas klassrum noterades färre olika handlingar än hos Bodil 

och Ulrika. En förklaring skulle kunna ha varit att Klas hade fler elever som lyssnade i 

början av lektionerna, men det var fortfarande många som ropade på hjälp i Klas 

klassrum (rL) efter genomgången. Att eleverna efterfrågade individuell hjälp hände 

många gånger hos alla tre lärarna. Däremot om jämförelsen görs i handlingarna där 

eleverna pratade om annat än skolarbete (pr), gick omkring i klassrummet (g) eller gick 

ut och in (u/i) så har Klas lägst andel elever, vilket skulle kunna kopplas ihop med 

lektionernas innehåll och elevernas motivation. Hur uppfattas då eleverna av lärarna när 
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de ofta pratar om annat eller stör med skojbråk? Jag frågade lärarna om deras syn på 

elevernas hänsynstagande. 

Lärarna är ense i sin uppfattning om att många elever brister i förmåga eller vilja att visa 

hänsyn. Klas säger att de visar ett måttligt hänsynstagande, medan Bodil trycker på att 

vissa elever stör medvetet men att det också ofta kan tyda på en otålighet hos eleven 

”jag måste ha svar nu”. Ulrika instämmer i att eleverna många gånger agerar otåligt och 

har svårt att till exempel vänta på sin tur och säger att de känns ”impulsstyrda”. Trots 

elevens starka band och hållning till en grupp ser jag, som observatör, en individ som 

lyser igenom och vill bli sedd och bekräftad. Bodil och Ulrika säger också att eleverna 

har svårt för att lyssna i helgrupp, och med det vill de poängtera att eleverna har svårt 

att ta till sig vad de ska arbeta med och hur de ska arbeta.  

Efter genomgångarna när läraren har börjat cirkulera är det vanligt förekommande att 

eleverna frågar enskilt vad som ska göras. Bodil har en teori om att eleverna kopplar 

bort lyssnandet när det inte är riktat till dem själva som individer. Enligt Ulrika lyssnar 

eleverna fast utan att förstå innebörden och tillägger att under de senaste tio åren har det 

blivit sämre. Idag frågar eleverna också hela tiden vad nästa steg är; Ulrika förtydligar 

och säger att de dels inte förstår när de lyssnar, men att de heller inte förmår att läsa 

innantill hur uppgiften ska utföras. En kort stund efter att en elev har fått hjälp så kan 

han eller hon ropa igen, säger Ulrika. Klas uppfattning är att eleverna lyssnar väldigt 

olika från lektion till lektion och att det alltid är någon enstaka elev som inte hänger 

med. Att etablera och upprätthålla en relation mellan elev-lärare är förstås viktigt för 

samarbetet och en möjlig förutsättning för lyssnandet. Empirin i denna studie visar att 

en betydande del av lektionstiden går åt till annat än skolarbete, se tabell 5, kanske på 

grund av förvirring och okunskap.  

4.3.2 Sammanfattning 

Hur visar eleven/eleverna att de lyssnat på läraren? Genom en mängd olika handlingar; 

några som främjar lärandet men desto fler som dessvärre inte gör det. Jag har delat in 

lärarnas upplevelser av eleverna i förtjänster och svårigheter. 

 

Elevernas förtjänster + 

 

Elevernas svårigheter - 

flickor vågar ta större talutrymme idé om hur man ska vara på högstadiet 

eleverna hjälper varandra impulsstyrda 

 i pubertet 

 ”jag” (stort ego) 

 kliver in i en roll 

 måttligt hänsynstagande  

 oense 

 otåliga, inget tålamod 

 stör medvetet 

 tyst-pratig 

 utnyttjar att lärare är olika 

 vill inte sticka ut 

 

Både Bodil och Ulrika funderar över att elevernas uppmärksamhet är så låg (eller 

obefintlig) vid information och genomgång i helklass och att många elever efter 

genomgången förväntar sig att få en separat förklaring, helst individuellt. Ulrika säger 

att förståelsen överlag för hur uppgifter ska genomföras har blivit sämre. Alla tre lärarna 

uppger att en del elever faktiskt stör med syftet att förstöra, Bodil säger ”det måste vara 
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en vilja att bryta mot reglerna, en vilja att liksom göra sig synlig på olika sätt”. Enligt 

tabell 5 används i genomsnitt endast 25 % av lektionstiden till relaterat skolarbete.  

Handlingarna under Elevernas svårigheter kan delas in i olika typer av lyssnande utifrån 

intervjuerna med lärarna; eleven (oavsett flicka eller pojke, utom i ett exempel markerat 

med P för pojke): 

 lyssnar inte 

 orkar inte lyssna 

 lyssnar olika från lektion till lektion 

 vill inte lyssna 

 lyssnar på sig själv 

 lyssnar inte (P) 

 kanske inte kan lyssna 

 lyssnar inte på klasskamrater 

 

Värt att notera är att Bodil och Ulrika upplever fler elever som inte lyssnar jämfört med 

Klas, vilket skulle kunna kopplas till att skolan i studien är multikulturell, det vill säga 

att skolan har elever med olika etniskt ursprung (se vidare avsnitt 5.1.2).  

Min tolkning är att det i grund och botten handlar om att våga ställa krav på eleverna 

och att ge dem ansvar för att de ska få syn på sitt beteende och istället använda den 

energin till skolarbete för sin egen skull. Eleverna behöver få hjälp med att hitta sig 

själva i detta arbete utan att tappa ansiktet. En lärare är som en slipad kortspelare med 

”pokerfejs” som ska lära ut strategier till nybörjaren, eleven. Att lyssna kan tyckas vara 

enkelt; det är oftast lätt att höra vad någon säger, men att förstå och tolka innebörden är 

något helt annat. Lyssnandet ställer stora krav. Det räcker inte med att lyssna utan vi 

måste praktisera också, öva. Spela om och om igen för att träna upp vårt ”pokerfejs”. 

Här föreligger ett stort arbete för lärare och elever att bättre nå fram till varandra. Vuxna 

i skolan måste också prata om vilket uttryck deras attityd till eleverna får, vilket 

förhållningssätt vuxna har till elever och hur det uppfattas av eleverna.  

4.4 Om responsen 
Den tredje och sista delen består av en underrubrik: lärarens stöttning av eleven samt en 

sammanfattning.  

4.4.1 Lärarens stöttning av eleven  

Alla tre lärare hade samma arbetssätt under elevernas eget arbete, vilket innefattade att 

de stöttade eleverna genom att cirkulera i klassrummet efter elevens behov men också 

för att hålla ordning och upprätthålla arbetsro. Ingen av lärarna tror på att sitta vid 

katedern och få en lång kö av elever ringlande i klassrummet. Samtliga lärare rörde sig 

hela tiden bland eleverna (Lg) medan de arbetade, det vill säga ingen av lärarna satt vid 

katedern och sysselsatte sig med andra uppgifter. Ur mitt observationsperspektiv, gick 

alla tre lärare till största delen till de elever som ropade högt på hjälp (Er) och därefter 

till de elever som pratade om annat än skolarbetet (Epr). En stor skillnad uppmättes 

mellan lärarna när det kom till elever som pratade om annat (Epr); hos Ulrika var det 

nio gånger mer förekommande än hos Klas och knappt tre gånger vanligare än hos 

Bodil. Hos både Bodil och Ulrika förekom alla fem handlingar (Eh, Er, Epr, Eg och Eu) 

medan det hos Klas varierade mellan två olika (Er och Epr).  
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Tabell 6. Läraren stöttar eleven i klassrummet utifrån elevens olika handlingar (se del IV, bilaga 4). 

 

 Bodil Klas Ulrika  
           Obs.nr 

 

 

L stöttar 

1 2 3 4 5 Totalt 

antal 

1 2 3 Totalt 

antal 

1 2 3 4 Totalt 

antal 

Totalt 

B,K,U 

 

Eh 3 0 0 0 1 4 0   0 0 0 3 0 0   0 3 7 
Er 2 1 4 5 0 12 1 12 3 16 6 9 1   0 16 44 
Epr 0 3 2 1 1 7 2   0 0 2 4 2 0 13 19 28 
Eg 0 1 0 0 0 1 0   0 0 0 2 0 0   0 2 3 
Eu 1 0 0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 1   0 1 2 
Tot.ant. 

olika 

handlingar 

3 3 2 2 2 5 2   1 1 2 4 2 2   1 5 5 

 
Förklaringar till förkortningarna i tabell 6 där läraren stöttade eleven i klassrummet under eget arbete och 

utifrån hur eleven agerade: 

Eh E behövde hjälp och räckte upp handen 

Er E behövde hjälp och ropade högt på L 

Epr E störde arbetsron genom att prata med kamrater 

Eg E störde arbetsron genom att gå runt i klassrummet och prata med kamrater 

Eu E reste sig och lämnade klassrummet 

 

Enligt tabell 6 var elever som ropade högt på läraren (Er) vanligt hos alla tre. Alla tre 

lärarna gick också till elever som pratade om annat än skolarbetet (pr) men det skedde 

oftare hos Ulrika än hos de andra. Här ska tilläggas att till exempel Bodil säger att hon 

ibland medvetet kan låta bli att uppmärksamma de elever som pratar (pr) för att istället 

fokusera på de elever som vill ha hjälp och komma vidare. Klas uppger att han också 

ibland väljer att nonchalera ett icke önskvärt beteende, till exempel när han blir avbruten 

vid en genomgång ”men så fortsätter man så det inte blir det där avbrottet som vissa 

faktiskt vill att det ska bli”. Hos Klas förekom det färre antal olika handlingar både per 

observationstillfälle och totalt sett. 

 

När lärarna cirkulerade rörde de sig oftast i hela rummet men under en och samma 

lektion gjordes flera stopp hos vissa elever. Räknade antal stopp hos eleverna (se 3.4 

angående könsfördelning av elever i klasserna) visade att i stort sett delade Bodil och 

Klas sin uppmärksamhet lika mellan flickorna och pojkarna medan Ulrika till 

övervägande delen befann sig hos pojkarna.           
 

Tabell 7. Lärarna stannade till hos elev/elever under elevernas eget arbete i klassrummet (se del V, bilaga 

4). 

 

 

 

Tabell 7 visar att under tiden som läraren cirkulerade i klassrummet fick flickorna mer 

uppmärksamhet i Bodils och Klas klasser medan det i Ulrikas klassrum var pojkarna 

som fick mest lärartid. Detta resultat tillsammans med resultaten i avsnittet med talturer 

 

Lärare hos elever 

 

Bodil 

 

Klas 

 

Ulrika 

Elever-flickor   59 %   56 %   34 % 

Elever-pojkar   41 %   44 %   66 % 

Summa 100 % 100 % 100 % 
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kvinnlig lärare – flickor, och manlig lärare - pojkar, se tabell 3 och avsnittet interaktion 

kvinnlig lärare – flickor, och manlig lärare – pojkar, se tabell 4a, visar hur komplex 

vardagen är i ett klassrum. Vid första anblicken ser det ut som om resultaten ”tar ut” 

varandra; först interagerar till exempel den manliga läraren med pojkarna under 

introduktionen medan stöttningen sker till flickorna. Fast om resultaten ses ur ett 

genusperspektiv framträder följande scenario: manlig lärare ger talturen och interagerar 

i större utsträckning med pojkar och kvinnlig lärare ger talturen och interagerar i större 

utsträckning med flickor.  

Skulle det vara ett tecken på att parterna speglar sig i varandra och därmed finner större 

förståelse? Medan det under elevernas eget arbete i klassrummet ser annorlunda ut då en 

av två kvinnliga lärare oftare går till pojkarna och den manliga läraren oftare går till 

flickorna. Skulle det kunna tyda på att uppgiften behöver förklaras igen, att eleven 

uppfattat instruktionen oklart? Att budskapet faktiskt inte nådde fram, med genus som 

utgångspunkt? Detta handlingssätt var heller inget som lärarna utförde medvetet, utan 

tvärtom så upplevde de ett jämlikt klimat i klassen. Alla resultat i denna studie visar på 

flera olika delar, parametrarna är många men resultaten reste onekligen frågan om och i 

så fall hur lärarens kön påverkar elevernas handlingar och förhållningssätt i 

klassrummet och till lärandet. 

Hos samtliga lärare rörde sig flickorna i klassrummet för att lämna in sina arbeten eller 

fråga läraren om något, och vid ett tillfälle för att diskret fråga en kamrat (F) hur arbetet 

gick. Pojkarna rörde sig dessutom för att skojbråka, störa sina kamrater och för att prata 

om annat än skolarbete
25

. Jag skulle kunna kategorisera beteendena till exempel att 

pojkar generellt är mer sökande både efter kontakt och efter uppmärksamhet samt att de 

är obetänksamma; flickorna skulle i så fall generellt vara mer strategiska. 

Betygsstatistiken talar sitt eget språk i frågan (se Skolverket, 2012a); även om både 

flickor och pojkar på alla kunskapsnivåer frågar efter hjälp så är det flickorna som går ut 

grundskolan med de högre resultaten. Det kanske inte handlar om strategi, flickorna 

kanske har en fördel av att ha kvinnliga lärare. Precis som pojkarna kanske har fördel av 

att ha manliga lärare.  

När eleverna behöver hjälp är läraren i närheten eftersom han/hon hela tiden cirkulerar i 

klassrummet och inte sitter vid katedern. Detta gäller alla tre lärarna. Kamrathjälp (se 

tabell 5) är något som lärarna återkommer till som ett effektivt sätt att ta sig vidare i 

uppgifterna. Att lyssna till varandras förklaringar och resonemang är utvecklande, likväl 

att vara den som förklarar. Tyvärr så händer det alltför ofta att eleverna hellre frågar 

läraren enskilt. Ulrika är bekymrad över att en del elever inte kan ta sig vidare på egen 

hand i arbetsboken utan hela tiden behöver hjälp för att komma framåt ”du ska öppna, 

du ska läsa, du ska göra där och det där” fast hon har förklarat uppgifterna och 

förevisat boksidorna inför hela klassen innan de börjar arbeta själva. Ulrika påpekar 

också att även de elever som har lättare för sig och aldrig fastnade förut, ofta fastnar på 

skrivna instruktioner i boken och inte tar sig vidare själva utan hjälp, vilket hon har 

medhåll av från flera kollegor (även utanför min informantgrupp). För att stötta eleverna 

i deras lärande försöker lärarna locka fram svaret eller prata runt det innan de ger 

lösningen. Kroppsspråk används också i undervisningen för att till exempel illustrera 

ord i engelska och öka förståelsen. Special- och hjälplärare finns att tillgå men 

uppskattas inte alltid av eleverna då den undervisningen ofta sker i ett annat rum och 

med annat material. Lärarna är medvetna om att vissa elever inte vill lämna 

                                                           
25

 Ett exempel ur denna studie på tal- och rörelsetrafik i klassrummet finns i 5.1.2, bild 2. 



 

47 

 

klassrummet för att sitta enskilt. Ett dilemma för lärarna som försöker se till individen, 

men blir motarbetad av densamme. 

Anpassningen av färdigproducerat lärmedel sker ibland genom att reducera mängden i 

uppgiften eller att läraren föreslår vilken av uppgifterna som eleven ska göra respektive 

inte göra. Ulrika provar ett nytt färdigproducerat lärmedel för skolan denna termin och 

hon verkar positiv då övningarna är indelade i olika nivåer med utgångspunkt från de 

fyra färdigheterna, där eleven letar sig fram till olika delar och områden från textboken 

till övningsboken. Alla elever har likadana böcker och ingen elev behöver då använda 

en avvikande bok, men trots det, säger Ulrika, så kvarstår problemet att vissa elever inte 

vill ha ett annorlunda innehåll. Bodil berättar i vårt samtal att hon har börjat ifrågasätta 

nyttan med delar av det färdigproducerade materialet, exempelvis att vissa moment 

föreslås i engelska och att det ska resultera i ett prov. Problematik uppstår, säger Bodil 

när en elev inte klarar ett delprov men läraren bedömer att omprov inte är nödvändigt; 

eleven blir förvirrad och hur kan läraren då motivera eleven att skriva prov på nästa 

delmoment? 

Ett bekymmer som Ulrika lyfter är att fokus läggs på de grundläggande nivåerna, och de 

elever som har kommit längre får arbeta självständigt, oftast på egen hand. Det kan 

naturligtvis variera något från läsår till läsår beroende på hur klasserna ser ut, men 

generellt så säger Ulrika att ”man får stanna på det grundläggande”, vilket betyder att 

det uppstår ett stort glapp till gymnasiet, att många elever får svårt att klara av de högre 

studierna. Kan det vara så att färdigproducerat lärmedel blir en statusmarkör för eleven. 

Att de läroböcker man arbetar med blir en del av positioneringen i gruppen.  

Ibland genererar skolarbetet läxor, i språk fungerar det särskilt bra med läxor för 

inläsning av text och glosor enligt alla tre lärarna. Bodil har en ojämn grupp i engelska 

och funderar på att ge olika läxor och hon tror att det kommer att tas emot positivt av 

elever. Detta blir i så fall stöttning på individnivå samtidigt som samma böcker används 

av alla eleverna. På så vis behöver ingen enskild sticka ut med annat material, många 

elever kommer att ha olika läxor. En läxa författas annars oftast av lärarna själva och 

lämnas i papperskopia till eleverna. Bodil säger att ämnet läxor är väldigt symbolladdat 

och att de blir ett mått på till exempel hur mycket man lär sig i skolan, och att läxor är 

lika viktigt för både föräldrar och elever fast på olika sätt.  Det skulle kunna beskrivas 

som att för föräldrarna blir läxor ett kvitto på hur framgångsrik skolan är (ur 

betygssynpunkt) och för eleverna handlar det om en positionering bland skolkamraterna 

som ”pluggig” (Bodil) eller inte, kanske ytterligare en statusmarkör. 

Ulrika tror att lärare kan låta bli att ge läxor därför att en del elever inte kan ta ansvar 

för dem; de glömmer att göra dem, de kan ändå inte få någon hjälp hemma eller så 

glömmer de att ta med (den färdiga) läxan tillbaka till skolan. Samtidigt tillstår Ulrika 

att det blir en form av curling
26

 som lärarna tillämpar sig av och det får ju negativa 

följder på gymnasiet där självstudier är ett stort inslag i undervisningen. Klas säger att 

det ser olika ut i familjerna när det kommer till antalet datorer i hemmet och att 

utbildningsnivån hos föräldrarna varierar. Bodil önskar att föräldern åtminstone kunde 

hjälpa till med att avsätta tid för läxor i hemmet, att hjälpa till med att strukturera 

skolarbetet så att det blir gjort. Vilket skulle innebära att föräldrarna inte behöver kunna 

                                                           
26

 Curling är en sport på is där deltagarna sopar isbanan framför ett klot i rörelse så att det hamnar på 

avsett ställe på banan. Termen används enligt Svenska Akademiens ordlista (2006) om ”förälder som 

undan-röjer alla svårigheter och hinder för sina barn” (s. 130). Ulrika använder här uttrycket om sin 

yrkesgrupp utifrån perspektivet lärare-elev.  
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själva ämnet som läxan handlar om men de skulle i alla fall kunna stötta 

eleverna/barnen med de yttre förutsättningarna.  

Vad sänder skolan för signaler genom att ibland undvika läxor? Kanske ett 

inkonsekvent agerande som blir svårt att förhålla sig till. Jag menar att attityden till 

skolan och arbetet i skolan är något som speglar av sig från lärarna till eleverna. Det 

handlar om hur vi förhåller oss till skolan och varandra. Lärarna har olika strategier för 

hur skolarbetet bäst genomförs, men skulle kunna dra fördel av att resonera med 

varandra, vilket i sin tur skulle kunna bidra till ett gemensamt förhållningssätt gentemot 

eleverna. Därmed skulle eleverna kunna känna en trygghet i en gemensam syn på skolan 

och lärande. Tid för reflektion är något som Ulrika återkommer till i intervjuerna och 

Ulrika säger att reflektion skulle kännas bra men det blir inte av i önskvärd utsträckning. 

När eleverna börjar tappa koncentrationen medger alla tre lärarna att de tror att det 

skulle vara bra med en gemensam fysisk aktivitet, men det är ingenting någon av dem 

praktiserar. Bodil kan uppmana en elev att gå och hämta något i ett skåp för att avleda, 

Klas bryter av och berättar något för hela klassen hellre än att ge eleverna en 

bensträckare för ”släpper jag ut vissa tar det inte fem minuter som det skulle”, i stället 

blir bensträckaren en lång rast. Här tänker jag att det aldrig kan vara fel med några 

gemensamma fysiska rörelser, vid sin bänk eller tillsammans på en yta fri från möbler. 

Att införa något nytt kräver mod och tålamod, och de flesta vuxna vet att efter några 

kroppsrörelser har blodet fått nytt syre och våra sinnen är åter skärpta.  

4.4.2 Sammanfattning 

Hur lyssnar läraren på eleven/eleverna och hur följer läraren upp elevens/elevernas 

skolarbete? Genom att stötta eleven på olika sätt uppmuntras eleven att gå vidare i 

uppgifterna. Stöttning kan vara att läraren pratar runt ett svar, visar med kroppspråk 

vilket ordet är (till exempel en engelsk glosa), väljer ut uppgifter ur materialet som 

passar eleven eller föreslår en uppgift. Med en anpassning av materialet blir 

undervisningen individuell och genom att ta reda på elevernas förkunskaper och 

använda dem i undervisningen blir eleverna delaktiga i klassrumsarbetet. Att stötta 

individuellt och anpassa materialet är inte helt problemfritt för lärarna eftersom en del 

elever har svårt att ta emot hjälp. Eleverna har en stor del i sitt eget arbete men uppvisar 

tyvärr inte sällan ett motvilligt ansikte. Lärarna upplever att eleverna saknar driv, att de 

har svårt att planera och att en följd av detta är att ”duktigare” (Bodil, Ulrika) elever 

kommer i kläm. De elever som kommer i kläm är relativt självgående men får också 

klara sig en hel del på egen hand. Lärarna säger att den grundläggande nivån blir 

utdragen och att de sällan kan undervisa mot de högre kunskapskraven eller nivåerna. 

Lärarna uppger också att det kan vara svårt för en del elever att få hjälp hemma med 

läxor. 

Resultatet i detta arbete visar också på en ojämn fördelning i stöttning till flickor och 

pojkar beroende på lärarens kön. Jag säger varken att det är så eller alltid har varit så på 

Äppelskolan, men resultaten finns där och skulle därmed kunna utgöra underlag för 

vidare diskussioner. Skolans vardag är i ständig utveckling liksom samhället, vilket är 

helt naturligt och lärare befinner sig mitt i spelet hela tiden. Jag har förståelse för att 

vardagen rullar på från morgon till kväll, som en tärning, men kanske vi ska plocka upp 

tärningen några gånger om dagen och kasta den på nytt. Istället för att låta den rulla tills 

arbetsdagen är slut och då finna att vi inte hinner genomföra nästa drag. Att sätta upp 

gemensamma delmål, till exempel skapa utrymme för samtal efter lektionspass lärare 
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emellan är ett steg på vägen. Det är inte bara eleverna som behöver stöttning utan 

lärarna behöver också hela tiden utveckla sina tankesätt och idéer.  
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5 Diskussion  

I detta avslutande kapitel lyfter jag studiens resultat till diskussion och knyter an till 

delar av befintlig forskning utifrån samspel och lyssnande. Kapitlet innehåller även 

förslag till vidare forskning och avslutas med mina egna reflektioner över detta 

examensarbete. 

Detta arbetes primära syfte är att ta reda på hur lärare och elever i högstadiet når fram 

till varandra i klassrummet. Med lärarens ledarskap för ögonen undersöks hur 

lyssnandet ser ut genom observationer av lärare och elever under lektion, samt genom 

intervjuer med berörda lärare.   

5.1 Resultatdiskussion 
Detta avsnitt är indelat i fyra underrubriker. De tre första underrubrikerna utgörs av de 

tre teman som jag ser i lyssnandet: strukturen, individen och responsen. Den fjärde och 

sista underrubriken heter slutord. 

Med utgångspunkt från de tre teman som denna studies material har bidragit till; 

strukturen, individen och responsen finns en övergripande punkt i resultatet viz. 

lektionstiden. För att lektionstiden ska kunna utnyttjas till dess rättmätiga del behövs ett 

fokus på lyssnandet, vilket denna studie visar. Om resultatet kan sägas att eleverna har 

svårt för att lyssna till instruktioner och på genomgångar i helklass, vilket i sin tur leder 

till att lektionstiden inte utnyttjas till fullo av alla elever. Mediabilden av stökiga 

ungdomar bekräftas inom ramen för klassrumsverksamhet, det vill säga den typ av 

”stök” som förekommer i ett klassrum. Oväntade resultat, såtillvida att frågan inte ingår 

i detta arbetes syfte, framträder ur ett genusperspektiv lärare-elev, där frågan om 

könsidentifiering dyker upp. Samtliga resultat bekräftas dock av de intervjuade lärarna, 

även om vidden av en del resultat upplevs med en viss förvåning. Beträffande 

färdigheten lyssna kan det också spekuleras i huruvida Lgr 11 (Skolverket, 2011a) hade 

kunnat styra den i en annan riktning än den nuvarande, och om en högre viktning av 

lyssnandet i så fall skulle kunna bidragit till en annorlunda undervisning.  

Nu följer diskussion om och kring detta arbetes resultat.   

5.1.1 Strukturens roll för lyssnandet 

Upplägget för lektionerna såg förhållandevis lika ut hos de tre lärarna med en start, en 

mitt och ett avslut. Lektionen inleddes exempelvis med ett läxförhör eller genomgång 

av en uppgift och avslutades med insamling av uppgifter och material. Jag saknar någon 

aktivitet i början av lektionen som kan samla ihop eleverna efter rasten, och jag saknar 

även något i slutet på lektionen exempelvis en sammanfattning av dagens lektion (jfr 

Nordänger, 2010), eller att läraren tar upp något i undervisningen som av eleverna 

uppfattats som oklart, svårt eller bra. Däremot noterade jag att alla tre lärarna någon 

gång berömde en enskild elev vid något enstaka tillfälle i klassrummet. 

Ordningsregler är ett ämne för diskussion på de flesta skolor och när reglerna är 

beslutade finns de oftast uppsatta i skolans lokaler för alla att beskåda. I läraren Klas 

klassrum fanns det dessutom en arbetsregel som vädjar till arbetsro. Om vi betänker att 

dagens skola är multikulturell och att det är mänskligt att ta saker och ting för givet, kan 

det då vara möjligt att våra elever med utländsk bakgrund (antal skolår i hemlandet 

varierar) faktiskt inte känner till hur man gör när man går i skolan i Sverige? I så fall 

räcker det inte med att gemensamt arbeta fram ordningsregler, utan det finns ett behov 
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av att även diskutera former för hur skolarbetet går till på högstadiet; med andra ord hur 

man gör när man går i skolan i Sverige. 

Läraryrket är komplext (se exempelvis Carlgren & Marton, 2007; Frelin, 2010; Löfgren, 

2012); ingen dag är den andra lik, klasserna ser olika ut (frånvaro av olika anledningar), 

lektionsschemat ändras (friluftsdagar, studiedagar mm) och allt detta med pubertala 

ungdomar samlade i ett och samma rum. Egentligen är det inte så märkligt att det blir 

slitningar mellan så många olika viljor. Andra arbetsplatser där vuxna möter vuxna har 

också arbetsdagar som ser olika ut, som inte alltid går att planera i förväg. Skillnaden är 

att vuxna pratar med och lyssnar på andra vuxna utifrån helt andra förutsättningar. 

Ganska ofta möter jag vuxna som inte tänker på att barn och ungdomar inte är lika 

tränade i att lyssna som vi vuxna, men det betyder inte att barnen och ungdomarna är 

mindre vetande (de har kunskaper som vi vuxna saknar). Utifrån Deweys (1997 [1938]) 

synsätt på lärande vill jag betona att lärarna har ansvar om sina elevers lärande, och i 

skolan måste vi lärare ta vårt ansvar att lyssna på eleverna för att få reda på var de 

befinner sig i sin utveckling inom det aktuella området, men också lyssna efter deras 

förståelse för hur lärande går till. Gilbert (1988) föreslår att skolpersonal utbildas i att 

lyssna för att därefter implementera lyssnandet som en större del i skolundervisningen. 

Gordon (1977) pratar i termer om att vinna eller förlora, vilket anspelar på min metafor i 

klassrummet, viz. sällskapsspelet (jfr Burbules, 1993), men till skillnad från att fokusera 

på utgången i ett sällskapsspel menar jag att fokus bör ligga på hur vi tar oss fram i 

lärandet, hur formen för lärandet ser ut (spelreglerna), (jfr Bergqvist, 2001). Vi kan inte 

bortse från tävlingsmomentet i det att lärare betygsätter eleverna, men fokus ska ligga 

på spelregler och att ”tävla” med sig själv (se Nuthall, 2004:293, 301). För att lärandet 

ska vara meningsfullt, menar jag, måste eleven ha förutsättningarna klara för sig och 

kunna utvecklas i sin egen takt (jfr Kullberg, 2004). Formen för lärandet ligger i 

ledarskapet, hos läraren som ledare (se exempelvis Löwenborg, L. & Gíslason, B., 

2002; Stensmo, C., 2008), men i samspel med eleven. Det är ett synsätt som ligger i 

linje med att se processen i klassrummet som det primära hellre än att fokusera på 

produkten (Nuthall 2004; Carlgren och Marton, 2007). Med andra ord kan det bli fel om 

utgångspunkten för läraren är att enbart presentera sin planering (Tompkins, 1990) utan 

att först ha stämt av elevernas förkunskaper.  

Hur lärare kan undervisa så att eleverna förstår (Bergqvist, 1990), finns det många 

exempel på. Stone Wiske (1998), exempelvis pratar om att läraren behöver bli personlig 

och mer specifik i sin formulering av uppgifter. Detta kopplar jag till skolans 

styrdokument Lgr 11 (Skolverket, 2011a) som ger övergripande riktlinjer för vad 

undervisningen ska leda fram till, men inte hur eller med vilka medel. Hur och med vad 

arbetas fram på respektive skolenhet i ledningsgrupper och arbetslag för lärarna, därmed 

föreligger stort utrymme för tolkning. I intervjuerna med lärare Ulrika framkommer det 

att tid för reflektion med kollegor kring lektioner behövs, vilket jag tolkar som en 

möjlighet för lärarna att löpande utvärdera och bearbeta undervisningens hur och vad, 

men Ulrika säger också att tiden inte räcker till.  

Lärarna Bodil, Klas och Ulrika i min studie kännetecknas av flexibilitet och tålamod, 

men uppger samtidigt att det kan vara påfrestande med många avbrott under en lektion, 

på grund av elevernas störande beteenden, eller av att ständigt behöva upprepa 

uppgiftens innehåll eller tillvägagångssätt. Denna studie visar att endast 25 % av 

lektionstiden, i genomsnitt, kan relateras till skolarbete. Alla lärarna reagerade med 
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förskräckelse på den låga andelen skolarbete, utan att avfärda resultatet, och påtalade 

samtidigt att de var medvetna om att bortfallet för vissa elever kan vara stort.  

Hur får då lärarna eleverna att lyssna till vad de har att förmedla? Alla tre lärarna 

berättar att de känner av läget, det vill säga hur stämningen är; är eleverna ofokuserade 

så kan läraren välja en annan väg i planeringen eller bryta av en pågående lektion för att 

göra något annat en stund. Lärarna väljer också ibland att ignorera (att inte lyssna) 

störande beteenden av den anledningen att inte ge uppmärksamhet åt den elev som 

medvetet stör ordningen, eftersom eleven söker just ett avbrott, enligt lärarna. Ulrika 

tillstår att hon inte riktigt vet hur hon vid exempelvis en genomgång ska få alla elever 

att lyssna samtidigt. Vid analysen av intervjuerna framkom att Bodil och Ulrika 

upplevde fler elever som inte lyssnade jämfört med Klas. 

En skillnad mellan lärarna uppmättes i användandet av olika lärmedel. Per lektion 

använde alla lärarna i genomsnitt två olika lärmedel, medan Klas växlade mellan sex 

varianter och Bodil och Ulrika mellan tre varianter. Kanske en större variation (jfr 

Gardner, 1993; Gilbert, 2005) även innebar en fördel för pojkarna i klassen då Klas 

också uppvisade flest elever som lyssnade under genomgång och instruktion. Hur 

eleverna bemötte sina lärare utifrån observationerna diskuteras i nästa del. 

5.1.2 Individen och lyssnandet 

Eleverna visar i studien genom flera olika handlingar hur de lyssnar till läraren i 

klassrummet. Tyvärr så visar resultaten att flera av handlingarna medförde att eleverna 

styrde bort från det tänkta arbetet, exempelvis att eleverna i stor utsträckning pratade om 

annat än skolarbete, väntade på hjälp och/eller störde sina kamrater. Mina observationer 

stämmer i jämförelse med lärarintervjuerna och deras upplevelser av elevernas 

uppträdanden, vilka kan sammanfattas med att elevernas svårigheter är betydligt fler än 

deras förtjänster.  I och med dessa resultat påstår jag att eleverna när de börjar i årskurs 

7 är osäkra på det mesta och nybörjare i ny studiemiljö. Hur kan skolan hantera det?  

Ett sätt är gruppstärkande övningar (team-building), ofta i skog och mark, vilket är 

vanligt förekommande på högstadieskolor under höstterminen, mellan i första hand 

elever i egenskap av klasskamrater, men också gentemot klassföreståndaren. 

Övningarna handlar om att stärka individen i den nya gruppen, vilket naturligtvis är 

positivt, men hur stärks individen i sitt lärande, i klassrummet? Eleverna har ett stort 

behov av hjälp; vissa elever är oföretagsamma, saknar förmåga att fatta egna beslut och 

uppträder handlingsförlamat (jfr Gilbert, 2005). Dessa faktorer nämns i intervjuerna 

med lärarna, tillika var det synligt för mig under observationstillfällena i klassrummen. 

Bodil påtalar att eleverna verkar vilja göra sig ”synliga” på olika sätt och både Bodil 

och Ulrika argumenterar för att inte ens de ”duktiga” eleverna som förut kunde läsa sig 

till instruktioner och ta sig vidare i skolarbetet på egen hand nu klarar av det (jfr 

Carlgren & Marton, 2007).  

I det här arbetet studeras inte kollektivet vs individen specifikt men de tankarna är 

ständigt närvarande i bakgrunden, vid tolkning av observationernas resultat vars fokus 

är riktat mot lyssnandet i klassrummet (se kapitel 5). Ambjörnsson (2004) däremot har 

följt elevgrupper på gymnasiet och porträtterat deras vardag. Studenternas vardag 

beskrivs som en komplex blandning av viljan att lyckas, attityder samt att positionera 

sig både inför kamrater men också inför vuxna; handlingar som jag kunde se förekom 

även på högstadiet. 
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Som jag ser det kan eleverna behöva få hjälp med sin studieteknik (jfr Carlgren & 

Marton, 2007), men kanske framförallt med relationsbyggande lärare-elev (se Frelin, 

2010). Utan relationen ökar risken för eleven att tappa ansiktet; kanske det kan vara en 

av förklaringarna till stökiga beteenden. Goffman (1970 [1960]) pratar om hur viktigt 

det är för självkänslan att inte tappa ansiktet i en samtalssituation, samt hur samtalet tar 

olika vändningar beroende på om det är ett formellt samtal eller ett informellt samtal. 

Oavsett samtalets form i skolan är det genom relationen som mötet blir möjligt, i vilket 

kunskapsinhämtning sker, och beträffande förutfattade meningar (se kapitel 1) skriver 

Gilbert (2005) i sin artikel att många lärare litar till att eleverna faktiskt kan lyssna, men 

att det oftast inte stämmer.  

Detta arbetes studie tangerar frågan om könets betydelse för lyssnandet och det visar sig 

att resultatet ur denna studie skiljer sig från Einarssons avhandling från 2003, i det 

avseendet att Einarsson visar att till exempel en manlig lärare på högstadiet ger flickor 

och pojkar lika stort talutrymme. Detta examensarbete går inte att jämföra i omfång, 

men möjligheten finns att det har skett en förändring i frågan. Efter denna jämförelse 

funderar jag över om resultaten i min studie kan knytas an till könsidentifiering; att 

flickor lättare identifierar sig med kvinnliga lärare och att kvinnliga lärare därmed skulle 

nå ut bättre till flickor, och vice versa för manlig lärare-pojkar (jfr Tallberg Broman, 

2002). Lägg därtill betygsstatistiken (Skolverket, 2012a) för flickor och pojkar i årskurs 

nio som visar att läsåret 2011/2012 ökade flickorna avståndet till pojkarna gällande 

högre betyg, samt att fördelningen (ibid.) tjänstgörande kvinnor-män i grundskolan 

under samma period var 76 % kvinnor mot 24 % män. Alla lärarna i denna studie blev 

förvånade över denna studies resultat om könsfördelning, särskilt som ingen av dem 

medvetet arbetar med att fördela talturer eller stöttning i klassrummet utifrån flicka-

pojke (jfr Anderson, 2011); utan samtliga lärare tillstod i intervjuerna (innan resultatet 

var känt) att de upplevde fördelningen mellan flickor och pojkar som jämnt fördelad. 

Denna hypotes leder vidare till aspekten etnicitet. Äppelskolan, där jag har utfört mina 

studier för detta arbete, är en av många skolor i Sverige idag som är multikulturell, med 

elever som har annat modersmål än svenska och som representerar flera olika 

nationaliteter och därmed religionsuppfattningar. Hur kan relationsbyggandet mellan 

lärare-elev underlättas? Vad kan svenska lärare förmedla till elever med utländsk 

bakgrund och vad kan svenska lärare förväntas ”ta in” och acceptera till och från andra 

kulturer? Frågor som behöver undersökas för ett ökat, men framförallt fungerande 

samspel i klassrummet. Lyssnandet kan också försvåras av att förtroende för yrkets 

professionalism (se exempelvis Carlgren & Marton, 2007; Frelin, 2010, 2012) saknas 

hos en del elever.  

Hur visar då eleven/eleverna att de lyssnat på lärarens instruktioner, uppmaningar och 

frågor? En bild denna studie ger är att många av eleverna inte greppar vad som ska 

göras eller hur det ska göras, utan lärarna får gå runt till var och en och förklara samma 

sak ännu en gång. Klas säger att de lyssnar väldigt olika, från lektion till lektion. 

Lärarna själva ställer sig frågande till hur det har blivit så. Både Bodil och Ulrika säger 

att det under de senaste tio åren har blivit sämre med elevernas uppfattningsförmåga vid 

gemensamma genomgångar, samt självständighet när det kommer till eget arbete. Bodil 

funderar över femomenet att eleverna inte lyssnar i helgrupp, utan väntar på att få tala 

enskilt med läraren. Samtliga lärare uttrycker också sin egen frustration över att 

eleverna visar en otålighet och ”måttligt hänsynstagande” (Klas) både mot lärare men 

också mot sina klasskamrater. Detta beteende visar sig i olika handlingar som stör både 

skolarbetet, lärare och klasskamrater (jfr Sahlström, 1999). Handlingssättet är samtidigt 
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svårt att förklara; Ulrika säger att något i samhället har förändrats, men det är svårt att 

sätta fingret på exakt vad.  

Hur har uppkomsten av friskolor och läxhjälp i den privata sektorn, det vill säga utanför 

den kommunala verksamheten påverkat lärare och vuxna i den kommunala skolan? I 

den privata sektorn köps och säljs varor och tjänster genom efterfrågan och utbud; 

vilken påverkan kan förhållandet tjänst-kund få på skolan i den kommunala 

verksamheten? Att samhället förändras upplever alla generationer; frågan är hur vi tar 

till oss, och förhåller oss till de olika fenomenen.  

Nu följer diskussion om lärarnas respons till eleverna. 

5.1.3 Lyssnandet i responsen 

Vad visar denna studie om hur läraren lyssnar på eleven samt hur uppföljningen av 

elevens skolarbete ser ut? 

Individuella läxor vill Bodil prova i sina klasser då eleverna ligger på så många olika 

nivåer. Samtidigt upplever lärarna att det är problematiskt med individanpassat material 

när flertalet elever, enligt lärarna upplever det som obehagligt eller pinsamt att inte få 

arbeta med samma böcker eller uppgifter som sina klasskamrater. Detta får mig att 

tänka på om det är ett tecken från eleverna på otrygghet i situationen, att eleverna inte 

känner sig tillfreds och vad det kan bero på. I enlighet med Deweys (1997 [1938]) 

synsätt skulle det kunna handla om ett lärande ur traditionell synvinkel, där 

envägskommunikationen styr uppgifterna, vilket sätter fokus på uppgiften mer än hur 

uppgiften utförs; i stället behöver lärare-elev mötas och utifrån bådas erfarenheter enas 

om uppgifter för att utvecklas. Att arbeta utifrån varje elevs unika person gäller förstås 

alla elever redan från början, vilket per automatik skulle resultera i olika uppgifter för 

olika individer. Ett sådant arbetssätt kanske kunde vara ett sätt att minska känslan av 

utanförskap hos eleven. 

Detta får mig att fundera över färdigproducerade lärmedel, dels över förekomsten (se 

4.4.1) och dels om utformningen, vilket är ett område Bodil också tänker på. 

Beträffande utseendet är färdigproducerat lärmedel pedagogiskt utformat till 

undervisning i homogena grupper, men vilka grupper räknas egentligen som homogena? 

I vårt multikulturella samhälle med multikulturella skolor borde kanske också 

undervisningen vara multikulturell. Bodil tangerar ämnet genom att tycka att böckerna 

för undervisning i engelska utgår ifrån att eleven har svenska som modersmål. Det blir 

en ensidig kontrastering, säger Bodil. Jag instämmer med Bodil, och under min första 

VFU hösten 2008 som var just i engelska reagerade jag på att undervisningen utgick 

ifrån att elevens förstaspråk/modersmål, var svenska även på en multikulturell skola. 

Det vore mer naturligt att modersmålslärarna i till exempel arabiska, somaliska eller 

persiska även undervisade i främmande språk
27

.  

Resultatdiskussionen avrundas med några slutord.  

                                                           
27

 Främmande språk avser ett annat språk än det som talas i det land man bor eller vistas i, t.ex. att lära sig 

engelska, franska eller tyska och bo i Sverige. För våra elever med utländsk bakgrund blir svenska deras 

andraspråk och exempelvis engelskan deras tredje och främmande språk.  
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5.1.4 Slutord 

Denna studie har bland annat visat att de intervjuade lärarna arbetar i klassrum fyllda av 

röster; röster som vill bli hörda, röster som hörs, röster som frågar om, röster som inte 

kan vara tysta, röster som pratar i mun på lärare och klasskamrater, röster som inte 

tystnar när andra pratar. Lärarna skulle gärna se att även lyssnandet fick en plats, en stor 

plats, för idag är den försvinnande liten. När läraren samtalar med en elev åt gången så 

finns ibland lyssnandet där, men inte alltid, utan samtalet får då ta en ny vända. 

Frustration är en del av lärarnas vardag i klassrummet på högstadiet. Hur speglar den av 

sig på eleverna? 

Denna studies empiri visar också att lärarna upplever svårigheter med individanpassat 

studiematerial; eleverna är inte alltid mottagliga utan spjärnar emot. Att avvika från 

mängden med ett annorlunda material är svårt på många sätt för eleverna, säger lärarna. 

Jag får inte ihop bilden av eleven som ständigt söker lärarens uppmärksamhet, men 

samtidigt inte vill ta emot individanpassat lärmedel. I enlighet med Dewey (1997, 

[1938]) är lärarens uppgift att ta reda på elevens erfarenheter, för det är med hjälp av 

dem i samspel med läraren som eleven kan komma vidare. Erfarenheter som kan liknas 

vid referensramar för hur olika saker ser ut, både objekt och händelser; allting som vi 

möter sätter vi i relation till det vi redan varit med om.  Lgr 11 (Skolverket, 2011a) 

fastslår att ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (s. 7). 

Frihet som jag med Deweys (1997 [1938]) ögon tolkar som att läraren ser till att eleven 

finner glädje i att fortsätta utvecklas; det är lärarens ansvar. Frihet är därmed inte 

detsamma som att låta eleven själv bestämma hur lärandet ska gå till, utan lärandet sker 

i samförstånd med läraren, på ett lustfyllt sätt. Här menar jag att lyssnandet spelar en 

avgörande roll för hur lärare och elever når fram till varandra.  

Lyssnandet har jag som observatör betraktat ur två perspektiv: med läraren för ögonen 

och med eleven för ögonen. Jag konstaterar att ur lärarens perspektiv kan en lärare välja 

att följa sin egen planering eller välja att samarbeta interaktionellt med eleven/eleverna, 

samt ur elevens perspektiv väljer många elever att spela efter egna regler (till exempel 

att revoltera mot vuxenvärlden), i stället för att lägga energin på att samspela med sina 

lärare. Mellan dessa båda perspektiv finns ett mellanrum, där elever och lärare ska 

mötas, vilket inte alltid sker friktionsfritt. Hos lärarna ser jag ett utvecklingsbehov 

(Johansson, 2010), samt att i denna studie efterfrågas möjlighet till samtal om ledarskap 

i klassrummet. Som exempel kan nämnas Sveriges Kommuner och Landsting (2011) 

som genom en till svenska förhållanden anpassad översättning av John Hatties studie 

Visible Learning, bidragit med material till hur lärare kan undervisa. Eleverna å sin sida, 

som väljer att spela efter egna regler äventyrar sina utvecklingsmöjligheter, vilket får 

konsekvenser för framtida studier (se betygsstatistik från Skolverket, 2012a). Dessa 

båda områden behöver belysas och problematiseras. 

Lärarens respons till eleverna består bland annat av att läraren kontrollerar att eleven 

har gjort sin läxa och därmed är eleven bedömd. Det kanske är så eleven uppfattar 

skolan, att det handlar om att bli bedömd när lärarna vill att eleverna ska vilja lära för 

livet av glädje. En av lärarna berättar att eleverna ser det som att de ”klarat det eller ej” 

(Bodil). Hur känner de elever sig som inte har ”klarat” sig? Hur har lärare och 

elev/elever lyssnat på varandra då? Lärarna uppger i intervjuerna att det har skett en 

förändring i samhället och hos eleverna, och jag ställer mig frågan: Hur har skolan 

anpassat sig till rådande omständigheter? Omständigheter som styr samhället framåt i en 

alltmer individualiserad värld? Hur lyssnar skolledning och politiker på lärarna som 
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befinner sig i verksamheten? De svaren har denna studie inte behandlat, utan de för jag 

vidare, och avslutar härmed detta avsnitt med följande citat 

Connecting with others is at the heart of communication-defined best as 

one person understanding what another wants understood. The key to this 

understanding is listening (Gilbert, 2005:2). 

5.2 Vidare forskning 
Detta examensarbete har undersökt interaktion i klassrummet utifrån observationer av 

lärare och elever, samt med hjälp av intervjuer med berörda lärare. En fortsättning på 

denna studie skulle kunna vara att inbegripa även elevernas upplevelser för att komma 

åt både lärar- och elevperspektiv på lyssnandet i klassrummet. En utveckling av 

elevintervjuerna kunde också vara att lyssna till elevernas egna berättelser om hur de ser 

generellt på sitt uppdrag i skolan, med hänvisning till den låga graden av 

koncentrationsförmåga hos en del elever som denna studie visar.    

Vidare finns i denna studie material för att närmare vilja undersöka förhållandet mellan 

lärare-elev i klassrummet utifrån ett genusperspektiv kopplat till i synnerhet pojkars 

etniska bakgrund, av två anledningar. Den första för att söka svar på hur interaktionen 

ser ut mellan exempelvis en kvinnlig lärare och en manlig elev. Den andra för att 

undersöka om den första anledningen skulle kunna inverka negativt på pojkars resultat 

(betyg).  

Avslutningsvis har under arbetets gång frågan väckts, med utgångspunkt från elevernas 

resultat, vad en studie på en friskola i Sverige med exempelvis islamsk inriktning skulle 

kunna visa. I denna fråga ligger aspekten att elever i Sverige med utländsk bakgrund 

kan uppleva problem med hur man går i skolan i Sverige. De eleverna har både ett nytt 

språk (svenska) och en ny skolkultur att lära.  

Detta diskussionskapitel avslutas med mina reflektioner över detta examensarbete. 

5.3 Reflektioner  
Först vill jag nämna bekantskapen med John Deweys texter, som har fått genomsyra 

mitt examensarbete. Jag stötte på honom i somras vid läsning av en avhandling 

(Grannäs, 2011) och jag gjorde en notering om att söka reda på mer. Jag fann snart att 

Deweys (se exempelvis 1966 [1916], 1997 [1938]) filosofi överensstämde med min 

egen och det föll sig naturligt att Dewey skulle få ta plats i detta arbete. Nu följer några 

reflektioner kring detta examensarbetes genomförande.  

En etnografisk ansats med kvalitativ utgångspunkt för observationer och intervjuer med 

kvantitativa inslag för detta examensarbete har känts rätt hela vägen, för mig. Andra sätt 

att angripa arbetets syfte och frågeställningar skulle förstås kunna innehålla andra 

modeller för insamling av data, exempelvis film och enkäter; min förhoppning är att 

lyssnandet mellan lärare-elev i klassrummet fortsätter att undersökas oavsett modell för 

insamling av studiematerial. I detta avslutande avsnitt i diskussionskapitlet tittar jag 

tillbaka på min arbetsinsats för att se hur den föll ut. 

Vid urvalet av informanter skickade jag först förfrågan till två skolor, vilket var 

optimistiskt. Jag kunde ha skickat till fler skolor på en gång och även till andra 

närliggande kommuner, för att utröna om intresse fanns för deltagande i min studie, 

vilket på så sätt hade kunnat bidra till att arbetet kommit igång något tidigare. Däremot 
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är jag nöjd med utgången av observationer, intervjuer och samtal som flöt på bra inom 

loppet av sex veckors tid på den skola som tackade ja till att medverka i studien; till 

största delen tack vare mina informanter, lärarna Bodil, Klas och Ulrika som välvilligt 

tog emot mig.  

Vad beträffar observationerna så fungerade användandet av scheman på ett 

tillfredsställande sätt; underlagen var utprovade i förväg och kunde justeras före 

användning. Något jag inte hade upplevt som praktiserande lärare blev jag varse som 

forskare och observatör, viz. att en otrolig mängd händelser sker i ett klassrum under en 

lektion. Jag menar, att som observatör hade jag förmånen att ha konstant överblick med 

hjälp av syn och hörsel, men utan att själv behöva tala eller delta i arbetet; alltså var min 

koncentration på ett helt annat plan än för läraren, som förutom att se och höra dessutom 

talade och interagerade, ofta med ryggen vänd mot flertalet elever. Denna insikt bär jag 

med mig till mitt kommande yrkesutövande.  

I intervjuerna och samtalen kände jag mig komfortabel, tack vare min mångåriga 

yrkeserfarenhet som bankman; det som skiljde ut sig var ämnet för frågorna, det vill 

säga undervisning på högstadiet. Mer övning hade troligen genererat fler öppna frågor 

som följdfrågor från mig, nu blev några följdfrågor av arten där endast ett ja/nej-svar 

krävdes. Emellertid upplevde jag att med hjälp av den andra intervjuguiden som togs 

fram och användes vid den tredje intervjun, fördjupade informanterna sina tankegångar 

kring frågeställningarna, varvid mina tolkningar från observationerna i klassrummen 

fann överensstämmelse med informanternas upplevelser. Dock vill jag göra ett 

påpekande, vilket innefattar informanternas återkoppling till eleverna. Eftersom detta 

arbetes fokus har varit lyssnandet och inte skrivandet, kan jag inte uttala mig om 

huruvida återkopplingen som helhet ser ut till eleverna, där kan endast min egen 

erfarenhet från VFU visa att respons oftare sker i skriftlig form än i muntlig.  

Detta arbete omfattar inte hur eleverna själva uppfattar lyssnandet, därför vill jag 

poängtera att jag inte kan veta hur eleverna ser på lyssnandet i klassrummet. En annan 

faktor ur elevperspektiv som inte omfattas av denna studie är tystnaden (se Alerby, 

2012), som ju på ett sätt är ett motsatspar till lyssnandet; i detta arbete har fokus istället 

riktats mot aktiva handlingar i bemärkelsen lyssna-tala i samspel. De tysta eleverna går 

emellertid till viss del att finna på schema V, bilaga 4, som visar aktiviteten i 

klassrummet (se bild 2 i 4.2.2); i den bemärkelsen att ingen interaktion alls sker mellan 

elev-elev (inga pilar mellan elever i schemat), samt att när interaktion (som inte behöver 

vara initierat av eleven) förekommer är det mellan lärare-elev (ljusgrön linje).   

När jag visade resultatet från observationerna för informanterna genom att visa 

tabellerna 2-7 visade det sig att alla tre lärarna hellre hade sett resultatet i löpande text. 

Min tanke var att åskådliggöra det insamlade materialet på ett kortfattat sätt; texten i sin 

helhet (inklusive tabeller) skulle de få ta del av när arbetet var klart. Detta blev ett 

exempel ur verkligheten på hur en intention med goda föresatser mottogs på ett något 

avvisande sätt; ”tabeller fungerar ju också”. Exemplet blev en påminnelse om hur lätt 

det är att utgå ifrån sin egen uppfattning om saker och ting, vilket jag också bär med 

mig till läraryrket. 

Med facit i hand, kan jag både se och förstå den process ett examensarbete i samspel 

med handledare innebär, samt naturligtvis hur jag skulle kunna förbättra 

tillvägagångssättet om ett nytt forskningstillfälle skulle ges. Jag kan likna min nyvunna 

erfarenhet vid hur eleverna på högstadiet skulle kunna uppleva en del av lärandet, viz. 
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att vi vuxna omöjligt kan tala om för en elev hur saker och ting utfaller för eleven, det 

bör ske i interaktion mellan elev och lärare, eller som Englund (2004:382) citerar 

Dewey ”learn to do by knowing and to know by doing”. 
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6 Summary 
 

Classroom Interaction in Secondary School – Is Listening a Skill Difficult to Grasp? 

Introduction 
The present degree project examines interaction in a multicultural secondary school, in 

a community in Sweden. The aim of this degree project was to examine the interaction 

in classroom settings between teacher-pupil, and pupil-pupil, in order to find out how 

these participants listen to each other. Due to the time limit of this project I chose one of 

the four skills: listen, talk, read and write, viz. listening, partly due to my teaching 

experiences during teaching practice
28

, and partly due to the importance of listening 

when interacting. During my periods of teaching practice, I witnessed several times how 

the teacher after having informed his/her pupils about a task or subject, that the teacher 

would have to repeat the information to the majority of the group, often individually. 

This experience was a guiding force for me to examine the teacher’s leadership focusing 

on the listening skill.  

This project is influenced by John Dewey and his texts on education philosophy 

(1966 [1916], 1997 [1938])), hence Dewey’s thoughts on interaction in the form of a 

transactional meeting give a clear picture of what actually takes place when two people 

meet; in short, an exchange of knowledge which merges into something new, in which 

listening plays a prominent part.  

The present paper seeks answers to three questions regarding the listening skill from 

the observer’s and the teacher’s perspective, and the questions are as follows: 

 How does the teacher make the pupils listen to what the teacher has to convey? 

 How do the pupils show that they have listened to the teacher’s instructions, 

demands and questions? 

 How does the teacher listen to the pupils, and how will the teacher be following-

up the pupils’ school work? 

 

The teacher’s leadership, and the attention paid of their pupils are looked at in this 

project, focusing on the listening skill; areas which are highlighted by the Swedish 

Schools Inspectorate (Skolinspektionen, 2011), on behalf of the National Agency for 

Education, Skolverket, in their latest report on what schools in Sweden need to improve 

in their line of teaching.   

Previous research 
The field of research on interaction in general, listening, and interaction in the 

classroom is vast. Various entries have been items for studies, for example the methods 

in teaching (Gustafsson, 1977; Nuthall, 1999, 2004; Säljö, 2000; Lindblad & Sahlström, 

2001), and how the language in the classroom is used (Labov, 1972; Gumperz, 1982; 

Evaldsson et al., 2001; Sahlström, 2008).  

Waks’ (2011) studies on listening from Dewey’s point of view is a more 

recent contribution to the field of research on listening, where Waks shows the 

importance of listening within communication and interaction between teacher and 

pupil. In 1928 Rankin showed that listening is the skill least focused on in school, whilst 

in ordinary life it is the other way round, see table 1. 

  

                                                           
28

 From autumn 2008 to spring 2012 I experienced the total of 20 weeks of teaching practice. 
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Table 1. Rankin’s (1928) survey on communication (my illustration after Rankin’s model). 

Skill Adult in society Ranking in school 

Listen 42 % 8 % 

Read 15 % 52 % 

Talk 32 % 10 % 

Write 11 % 30 % 

 

In school, according to table 1, reading is the skill primarily focused on by 52 %, but 

according to ordinary life (adult in society) reading is in third place by 15 %. Listening 

is ranked number four in school by 8 %, and in ordinary life as number one by 42 %. In 

comparison with the Curriculum for the compulsory school 2011 (Skolverket, 2011a) 

there is still less emphasis on listening in the syllabuses, for example in Tasks of the 

school (ibid.) listening is not even mentioned in the paragraph about pupils developing 

“their ability to communicate” (p. 11).  

The mode of procedure 
This project was performed using an ethnographic approach combining structured 

observations of teachers and pupils, with semi-structured, qualitative interviews of the 

teachers observed (Emerson et al, 1995; Dalen, 2007; Miles & Huberman, 1994). 

During the observation in the classroom, pen and paper were used to take notes, whilst 

the interviews were recorded. 

The school examined in this project is called Äppelskolan, a fictive name, 

and the school is a multicultural 6-9year school. The group of informants consists of 

one male teacher and two female teachers and they each have approximately 10 years of 

teaching practice. These teachers’ fictive names are Bodil, Klas and Ulrika. The pupils 

on the other hand are referred to as a class/group or merely as boys and girls. All 

informants have received information about the rules of ethics according to Swedish 

Research Council (Vetenskapsrådet, 2005).  

When performing observation (a total amount of 12 observations) in the 

classroom, four observation sheets were used, see appendix 4 part I-V, of which three 

sheets, part I-IV, consist of lists with possible activities occurring during a lesson. Each 

activity is adjoined with a row of boxes to be ticked each time the activity appears.  

The fourth sheet, part V, is a plan of the classroom, which I filled in 

drawing chairs, desks and pupils (marked as B/P for boys, and G/F for girls) while the 

pupils entered the classroom and were seated. In order to see in which direction the 

interaction took place, I drew arrows between the pupils as they interacted while seated 

in their places, and when they moved about in the classroom I drew dotted arrows. As 

for the teachers I drew lines when the teacher (T/L) was circulating in the classroom in 

order to help out during the pupils’ own work, and marked every stop the teacher made 

with a dot- on- the- line. After the observations I coloured the arrows and lines on sheet 

number four, part V, using light blue when the boys interacted, and pink for the girls’ 

movements, and light green for the teachers’.  

The interviews were conducted with each informant individually as soon 

as possible after the observation; the length of the interviews varied between 6 minutes 

to 33 minutes, a total of 2 hours and 40 minutes recorded talk. All 9 interviews were 

recorded, transcribed and copied to a readable text presented to each informant for 

comments and approval, before the next interview. Due to the time limit of this project I 

chose not to film the actions in the classroom, nor to interview the pupils. 
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The analysing of the material from the observations started immediately 

after the observations were fulfilled, whereas the analysis of the interviews took place 

after each interview was set, in order to design the questionnaire for the third interview.  

I am aware of the difficulties both concerning my part as an observer, not 

being able to notice all actions in a classroom, as well as analysing the material being a 

single individual (Miles & Huberman, 1994; Fejes & Thornberg, 2009). Therefore this 

empirical study will not show life in classrooms in Sweden in general, but this study 

points at what life in some classrooms in secondary school, in Sweden might look like.  

Result and discussion 
When analysing the material on listening in the classroom three themes were found: the 

structure, the individual and the response. The first theme, the structure, symbolises the 

frame wherein the work in the classroom takes place, i.e. the interaction between 

teacher and pupil. To make interaction work there is a need for listening and for rules 

and routines, in which the teacher’s leadership plays a prominent part. The second 

theme, the individual, represents both teacher and pupil, although the main 

responsibility for the pupil’s learning lies with the teacher, whereas the pupil needs to 

focus on attitude towards learning. The third theme, the response, stands for summary, 

repetition, repeating, and confirmation of learning, between all concerned in the 

classroom. These three themes the structure, the individual and the response reflect 

listening as a crucial part in interaction in order to reach understanding. 

About listening and the structure 

How does the teacher make the pupils listen to what the teacher has to convey? The 

teachers are distinguished by their flexibility in holding lessons, and adapting the 

subjects to the present situation. Nevertheless, the teachers experience difficulties with 

the pupils; the pupils show impatience in general, difficulty in grasping information, 

and to working independently. Considering the school in this study being a multicultural 

school, and the fact that many things are taken for granted in society, for example how 

to do when you attend school, would it be possible that our pupils with foreign 

background find it difficult in school, partly due to their ignorance about how to 

actually do when you attend school in Sweden? How do the pupils with foreign 

backgrounds learn the Swedish school’s social codes, and to what extent are the 

teachers able to adopt different cultures? 

 In the classroom the pupils chose their own places to sit, and there was a 

clear distance between boys and girls. The boys were seated in groups of two or more, 

as well as the girls, but in some classrooms not even on the same side of the room. Only 

once during my observations, did I notice a mixed group of three girls and one boy, 

seated and working together. Perhaps the pupils would benefit from sitting in mixed 

groups. 

 An unexpected pattern showed from the perspective of gender identity, in 

which the boys interacted with the male teacher to a greater extent during turn taking, 

whereas the girls interacted with the female teacher.  

 
  



 

62 

 

About listening and the individual 

How do the pupils show that they have listened to the teacher’s instructions, demands 

and questions? By various actions, alas, most of them do not promote their learning. 

The pupils’ merits + The pupils’ difficulties - 

Girls hogging the floor Prejudiced about how to act in secondary 

school 

Pupils helping each other Under the influence of impulses 

 In puberty 

 “me” (big ego) 

 Putting on a character 

 Modest consideration 

 In disagreement 

 Impatient 

 Disturbing deliberately 

 Quiet-talkative 

 Taking advantage of a situation 

 Not wishing to stand out 

 

The teachers Bodil and Ulrika both worry about the pupils’ impatience and 

unwillingness to listen whilst the whole class is being instructed; instead many pupils 

wait for the teacher to approach their own desk and give them the instruction in person.  

The observations show that many pupils engaged themselves in other 

matters than schoolwork in the classroom, for example talking to each other about other 

matters than school work, disturbing classmates, walking around in the classroom. This 

study shows that only 25 % of the lesson, in general, could be related to actual school 

work. Moreover, according to the interviews, both Bodil and Ulrika experienced more 

often that the pupils did not listen attentively, in comparison to their male colleague 

Klas, which could imply diversity in listening from an ethnic and gender perspective, 

hence the school in this study being multicultural.  

About listening and the response 

How does the teacher listen to the pupils, and how will the teacher be following-up the 

pupils’ school work? All three teachers in this project support their pupils in various 

ways: reasoning about an assignment, giving homework, and preparing individual tasks. 

However, many pupils will not accept individual support meaning that they would have 

to work in a different book compared with their classmates, and according to the 

teachers many pupils also lack motivation to manage their own school work. This 

situation has become a problem for the teachers; hence one of the consequences is that 

the teachers feel that they get stuck on a basic level of teaching. 

 When looking at the teachers’ actions during circulation in the classroom, 

the result of this project points towards an uneven distribution of support between boys 

and girls in combination with the teachers’ sex, see table 2. 
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Table 2. The teachers’ stops, during circulation in the classroom, with boys and girls while they worked 

independently (see part V, appendix 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2 shows that Klas made stops more often at the girls’ desks, whereas Ulrika made 

most stops at the boys’ desks. Previous results (in About listening and the structure) 

show the opposite when turns are taken. At first it would seem as if both results cancel 

each other out; for example during the turn taking Klas interacted with the boys, whilst 

the girls were supported during independent work, and vice versus regarding the girls 

and Ulrika. However, when looking at the results from a gender perspective: male 

teacher gives the turn to boys and interact to a greater extent with boys and vice versus; 

the results point in a direction where the male teacher reached out to the boys and made 

himself understood, whereas he needed to repeat his information to the girls (cf. 

Einarsson, 2003). Moreover, all three teachers stated in the interviews that they thought 

the distribution was even between the pupils, regardless of the sex.  

Concluding words 
All three teachers in this project agree on that from their perspective and experience, 

listening is a difficult skill for many pupils.  

The Curriculum for the compulsory school 2011 (Skolverket, 2011a), 

states that “The task of the school is to encourage all pupils to discover their own 

uniqueness as individuals and thereby be able to participate in the life of society by 

giving of their best in responsible freedom” (p. 9). Freedom I interpret through Dewey’s 

(1966 [1916]) eyes as the responsibility on behalf of the teacher, to motivate the pupils 

in their development in school, by interaction between teacher and pupil. Listening then 

becomes decisive in how teacher and pupil succeed in their interaction.  

Giving response to the pupils involves controlling, for example that the 

homework has been done, and by that the pupils are assessed. Maybe this is how the 

pupils experience life in school, to be assessed, which is far from the joyous feeling of 

learning that teachers would like the pupils to experience. What part has listening 

played? In this project’s interviews the teachers talked about a change in society and 

with the pupils, referring for instance to the pupils’ impatience and willingness to 

disturb the order.  

 However, this project does not include the pupils’ own experiences, 

which I hope could be a project for future research, as well as trying to find out what the 

pupils generally think of their assignments as pupils.  

Lastly, Waks’ (2011) extensive reading on Dewey highlights the listening 

skill as an important part of interaction, which supports my study, and hopefully the 

result of this project will contribute to research on listening in the classroom. 

 

 

Teachers with pupils 

 

Bodil 

 

Klas 

 

Ulrika 

Pupils-girls   59 %   56 %   34 % 

Pupils-boys   41 %   44 %   66 % 

Total 100 % 100 % 100 % 



 

64 

 

Referenslista 

Ackesjö, H. & Persson, S. (2010). ”Skolförberedelse i förskoleklass. Att vara lärare-i- 

relation i gränslandet”. Pedagogisk forskning i Sverige. Årg. 15 (2/3), 142-

163. 

Ahlström, K.-G. (2001). ”Reflektioner och synpunkter”. I: Lindblad, S. och Sahlström  

F.(red.). Interaktion i pedagogiska sammanhang.143-155. Liber AB, 

 Stockholm. 

Aili, C., Blossing, U. & Tornberg, U. (red.). (2008). Läraren i blickpunkten-olika  

Perspektiv på lärares liv och arbete. Lärarförbundets Förlag. 

Alerby, E. (2012). om tystnad - i pedagogiska sammanhang. Studentlitteratur. 

Alerby, E. & Elídóttír, J. (2003). ”The Sounds of silence: some remarks on the value of  

silence in the process of reflection in relation to teaching and learning”. 

Reflective Practice. Vol. 4 (1), 41-51. Carfax Publishing.  

Ambjörnsson, F. (2004). I en klass för sig, Genus, klass och sexualitet bland  

gymnasietjejer. Ordfront. 

Andersson, K. (2011). Lärare för förändring-Att synliggöra och utmana föreställningar 

om naturvetenskap och genus. Diss. Studies in Science and Technology  

Education No 36. Linköping University, Linköping. 

Askland, L. & Sataøen, S.O. (2003). Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns  

uppväxt. Liber.  

Aulin-Gråhamn, L. & Thavenius, J. (2003). Kultur och estetik i skolan. Rapporter om  

utbildning. Malmö högskola, 2003:9. 

Bellack, A. A. (1978). Competing ideologies in research on teaching. Dep. of education  

Uppsala University, Uppsala. 

Bergqvist, K. (1990). Doing schoolwork. Task premisses and joint activity in the  

comprehensive classroom. Departments of Theme Research, Linköping 

University. 

Bergqvist, K. (2001). ”Skolarbete som interaktion”. I: Lindblad, S. och Sahlström F.  

(red.). Interaktion i pedagogiska sammanhang. Liber AB, Stockholm, 36-

52. 

Biesta, G. J. J. (2006). Beyond Learning. Democratic Education for a Human Future.  

Paradigm Publishers. 

Biesta, G. J. J. (2011). Avancerade studier pedagogik. Liber AB.  

Bourdieu, P. (1977). Outline of a theory of practice. Cambridge University Press.  

Brown, J. (1987). “Listening-obiquitos-yet obscure. Journal of the International  

Listening Association, Vol. 1(1), 3-14.  

Brownell, J. (1986). Building active listening skills. Englewood Cliffs, NJ:Prentice Hall.  

In: Wolvin, A. D. & C. G. Coakley (Eds.). (1993). Perspectives on 

listening. Ablex Publishing Corporation. 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB, 2011, 2 uppl. 

Buckley, M. (1992). “Focus on research: We listen a book a day; we speak a book a  

week: Learning from Walter Loban”. In: Language Arts. Vol. 69, 622-

626. 

Burbules, N.C. (1993). Dialogue in Teaching. Theory and Practice. Teachers College,  

Columbia University.   

Carlgren, I. & Marton, F. (2007). Lärare av i morgon. Lärarförbundet. 

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2011). Research Methods in Education.  

Routledge, 7
th

 ed.  

Colnerud, G. & Granström, K. (2002). Repekt för läraryrket: om lärares yrkesspråk och  

yrkesetik. HLS förlag, Stockholm. 



 

65 

 

Dalen, M. (2007). Intervju som metod. Gleerups. 

Dewey, J. (1966 [1916]). Democracy and Education. The Free Press, New York. 

Dewey, J. (1934). Art as experience. Minton, Balch & Company, New York. 

Dewey, J. (1997 [1938]). Experience and Education. Simon & Schuster, New York. 

Dewey, J. (several works). In: Waks, L. J. (2011). “John Dewey on listening and  

friendship in school and society”. Educational Theory, Vol. 61, (2), 191-

205. Board of Trustees, University of Illinois.   

Dysthe, O. (2003). “Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande”. I: Dysthe,  

O. (red.). Dialog, samspel och lärande. Studentlitteratur. 

Edwards, D. & Mercer, N. (1995). Common knowledge-The Development of  

Understanding in the Classroom. Routledge. 

Einarsson, C. (2003). Lärares och elevers interaktion i klassrummet. Betydelsen av kön,  

ålder, ämne och klasstorlek samt lärares uppfattningar om interaktionen. 

Linköping Studies in Education and Psychology No. 92. Linköping. 

Emerson, R. M., Fretz, R. I. & Shaw, L. L. (1995). Writing Ethnographic Fieldnotes.  

The University of Chicago. 

Englund, T. (2004). ”John Dewey: Den pragmatiska utbildningsfilosofin”. I: Steinsholt,  

K. och L. Løvlie (red.). Pedagogikkens mange ansikter. Pedagogisk 

idéhistorie fra antikken til det postmoderne. Universitetsforlaget, Oslo.  

Englund, T. (2007). ”Utbildning som kommunikation (som levd demokrati). I: Englund,  

T. (red.). Utbildning som kommunikation. Deliberativa samtal som 

möjlighet. Daidalos. 

Evaldsson, A-C., Lindblad, S., Sahlström F., & Bergqvist K. (2001). ”Introduktion och  

forskningsöversikt”. I: Lindblad, S. och Sahlström F. (red.). Interaktion i 

pedagogiska sammanhang.9-35 Liber AB, Stockholm. 

Fejes, A. & Thornberg, R. (2009). “Kvalitativ forskning och kvalitativ analys”. I: Fejes,  

A. & Thornberg, R. (red.), (2009). Handbok I kvalitativ analys. Liber AB.  

Field, J. (1998). “Skills and strategies: towards a new methodology for listening”. ELT  

Journal, Vol. 52 (2), 110-118. Oxford University Press. 

Frelin, A. (2010). Teachers’ relational practices and professionality. Diss., Uppsala  

Universitet, Uppsala. 

Frelin, A. (2012). Lyhörda lärare-professionellt relations-byggande i förskola och  

skola. Liber, Stockholm. 

Frelin, A & Grannäs, J. (2010). ”Negotiations left behind: in-between spaces of teacher- 

student negotiation and their significance for education”. J. Curriculum 

Studies, Vol. 42, (3), 353-369. Routledge Taylor & Francis. 

Gallagher, K., & Ntelioglou, B. (2011). Which New Literacies? Dialogue and  

Performance in Youth Writing. Journal Of Adolescent & Adult Literacy. 

54(5), 322-330.  

Gardner, H. (1993). Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences. Basic  

Books.  

Gilbert, M. B. (1988). “Listening in School: I Know You Can Hear Me-But Are You  

Listening?”. The Journal of The International Listening Association. Vol. 

2, 121-132. 

Gilbert, M. B. (2005). “An Examination of  Listening Effectiveness of Educators:  

Performance and Preference”. I: The Professional Educator. Vol. 27 (1,2), 

1-16, Fall 2004 & Spring 2005. 

Goffman, E. (1970 [1960]). När människor möts. Studiet av det direkta samspelet  

mellan människor. Aldus, Stockholm. 

Gordon, T. (1977). Aktivt lärarskap Samspel för ett bättre skolsamhälle. Askild och  

Kärnekull Förlag AB. 



 

66 

 

Grannäs, J. (2011). Framtidens demokratiska medborgare. Om ungdomar,  

medborgarskap och demokratifostran i svensk skola. Diss. Uppsala 

Universitet, Uppsala.  

Gumpertz, J. J. (1982). Discourse strategies. Cambridge University Press.  

Gustafsson, C. (1977). Classroom Interaction: A study of pedagogical roles in the  

teaching process. GOTAB, Stockholm, 1977:5. 

Hammersley, M. & Atkinson, P. (1995). Ethnography. Principles in practice.  

Routledge, 1995, 2nd ed. 

 

Hartman, S. & Lundgren, U. (1980). Individ, skola och samhälle. Pedagogiska texter av  

John Dewey. Natur och Kultur, 3:e utgåvan. 

Hester, P., Gable, R. A. & Manning, M. L. (2003). ”A Positive Learning Environment  

Approach to Middle School Instruction”. Childhood Education. Vol. 79 

(3), 130-136.  

Hörnqvist, M-L. (1999). Upplevd kompetens. En fenomenologisk studie av ungdomars  

upplevelser av sin egen kompetens i skolarbetet. Doktorsavhandling 

1999:22. Centrum för forskning i lärande, Luleå tekniska universitet. 

International Listening Association. Hämtad 2012-11-12, från http://www.listen.org/ 

Jackson, P. (1990 [1968]). Life in classrooms.Teachers College Press, NY. 

Janusik, L. A. (2010). ”Listening Pedagogy: Where Do We Go from Here?”. In:  

Wolvin, A. D. (Ed.). Listening and Human Communication in the 21
st
 

Century. Blackwell Publishing Ltd. 

Jedeskog, G. (2007). ”Klassrummets scenografi”. I: Granström, K. (red.). Forskning om  

lärares arbete i klassrummet. Myndigheten för skolutveckling nr 33. 

Johansson, C. (2010). Framgång i undervisningen. En sammanställning av  

forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan.  

Skolinspektionen, Dnr 2010:1284. 

Kullberg, B. (2004). Lust- och undervisningsbaserat lärande – ett teoribygge.  

Studentlitteratur, Lund.  

Labov, W. (1972). Sociolinguistic patterns. University of Pennsylvania Press. 

Laverty, M. J. (2011). ”Can you hear me now? Jean-Jacques Rousseau on listening  

education”. Educational Theory. Vol. 61 (2), 155-169, Board of Trustees.  

Liljestrand, J. (2002). Klassrummet som diskussionsarena. Diss., Örebro Universitet,  

Örebro. 

Liljestrand, J. (2011). Demokratiskt deltagande – diskussionen som undervisning och  

demokrati. Liber AB.  

Lindblad, S. och Sahlström, F. red. (2001). Interaktion i pedagogiska sammanhang.  

Liber, Stockholm. 

Lortie, D. C. (1977). Schoolteacher A Sociological Study. The University of Chicago.  

Löfgren, H. (2012). Det sitter inte i väggarna. Yrkesidentiteter i lärares berättelser om  

skolan och arbete. Diss, Karlstad University Studies, 2012:1.  

Löwenborg, L. & Gíslason, B. (2002). Lärarens arbete. Liber. 

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: an expanded  

sourcebook. Sage, cop., Thousand Oaks, CA, 2
nd

 ed.  

Nationalencyklopedin, (2012a). lyssna.  

Nationalencyklopedin, (2012b). interaktion.   

Nichols, R.G. (1993 [1957]). “Listening is a 10-part skill”. Nations’s Business, 45,4. In:  

Wolvin, A. D. & C. G. Coakley (Eds.). Perspectives on listening. Ablex 

Publishing Corporation. 

 

 

http://www.listen.org/


 

67 

 

Nordänger, U.-K. (2010). “Hur framträder lärarskicklighet?- om framträdanden,  

ramverk och fasader som delar av yrkeskunnande”. Didaktisk Tidskrift. 

Vol. 19 (2), 63-80. Jönköping University Press, Jönköping. 

Nuthall, G. (1999). ”Learning how to learn: the evolution of students’ minds through  

the social processes and culture of the classroom”. International Journal 

of Educational Research. Vol. 31 (3), 141-256. Elsevier Science Ltd.  

Nuthall, G. (2004). “Relating Classroom Teaching to Student Learning: A Critical  

Analysis of Why Research Has Failed to Bridge the Theory-Practice 

Gap”. Harvard Educational Review. Vol. 74 (3), 273-306. Harvard 

College.  

Purdy, M.W. (2010). “Qualitative Research: Critical for Understanding Listening”. In:  

Wolvin, A. D. (Ed.). Listening and Human Communication in the 21
st
 

Century. Blackwell Publishing Ltd.  

Rankin, P. T. (1928). “The Importance of Listening Ability”. The English Journal. Vol.  

17 (8), 623-630.  

Sahlström, F. (1999). Up the Hill Backwards. On Interactional Constraints and  

Affordances for Equity-Constitution in the Classrooms of the Swedish 

Comprehensive School. Diss. Uppsala University, Uppsala.   

Sahlström, F. (2001). ”Klassrumsinteraktion som begränsning och resurs för  

konstruktionen av den goda medborgaren”. I: Agell, A. (red.), Fostrar 

skolan goda medborgare? Ett mångvetenskapligt perspektiv på eleven, 

skolan och samhället. Rättsfondens skriftserie, 35.  

Sahlström, F. (2008). Från lärare till elever, från undervisning till lärande- 

utvecklingslinjer i svensk, nordisk och internationell klassrumsforskning. 

Vetenskapsrådet, 9:2008. 

SFS (2010). Skollagen. Sveriges Riksdag, 2010:800.  

Skolinspektionen (2011). Beslut och rapporter.   

Skolverket (2011a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.  

Skolverket. Curriculum for the compulsory school, preschool class and 

the leisure-time centre 2011. Skolverket. 

Skolverket (2011b). Skolplikt och rätt till utbildning. Skolverket.  

Skolverket (2011c). Betyg i grundskolan läsår 2010/2011. Skolverket. 

Skolverket (2012a). Betygsgapet mellan flickor och pojkar förstoras. Skolverket. 

Skolverket (2012b). Personal i grundskolan läsår 2010/2011. Skolverket. 

Stensmo, C. (2008). Ledarskap i klassrummet. Studentlitteratur.  

Stone Wiske, M. (1998). ”What Is Teaching for Understanding?”. In: Stone Wiske, M  

(Ed.), Teaching for Understanding. JohnWiley & Sons, Inc.   

Sveriges Kommuner & Landsting (2011). Synligt lärande. Presentation av en studie om  

vad som påverkar elevers studieresultat. Sveriges Kommuner & 

Landsting.  

Svenska Akademien, (2006). Svenska Akademiens ordlista över svenska språket.  

Svenska Akademien, 13:e upplagan. 

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Prisma, Stockholm. 

Tallberg Broman, I. (2002). Pedagogiskt arbete och kön. Med historiska och nutida  

exempel. Studentlitteratur. 

Tompkins, J. (1990). “Pedagogy of the Distressed”. College English. Vol. 52, (6), 653- 

660.  

Tsui, A. B. M. (2004). “The Shared Space of Learning”. In: Marton, F. och Tsui, A. B.  

M. Classroom Discourse and the Space of Learning. Lawrence Erlbaum 

Associates, Inc. 

 



 

68 

 

Ur, P. (1984). Teaching listening comprehension. Cambridge, UK: Cambridge  

University Press. In: Wolvin, A. D. and C. G. Coakley (Eds.). (1993). 

Perspectives on listening. Ablex Publishing Corporation. 

Waks, L. J. (2011). “John Dewey on listening and friendship in school and society”.  

Educational Theory. Vol. 61, (2), 191-205. Board of Trustees, University 

of Illinois.  

Vetenskapsrådet. (2005). God forskningssed. Vetenskapsrådet, 1:2005. 

Wolvin, A. D. (Ed.). (2010). Listening and Human Communication in the 21
st
 Century.  

Blackwell Publishing Ltd.   

Wolvin, A. D. & Coakley C. G. (Eds.). (1993). Perspectives on listening. Ablex  

Publishing Corporation. 

  



 

69 

 

Bilaga 1: Förfrågan till rektorer 

    Gävle 2012-08-15 

 

    Till rektor och biträdande rektor                             

    på X-skolan 

 

Examensarbete Lärarprogrammet 

Högskolan i Gävle 

Jag heter Maria Hjelte och läser till lärare vid Högskolan i Gävle. Mina ämnen är 

engelska, svenska och svenska som andraspråk i åk 7-9. Denna termin skriver jag mitt 

examensarbete och har valt att skriva inom didaktikområdet. Syftet med mitt 

examensarbete är att studera samspelet mellan lärare-elev/elever och elev/elever-lärare i 

klassrumssituationer – hur och vad gör läraren och på vilket sätt svarar eleven/eleverna? 

Mer specifikt innebär det att jag kommer att fokusera på hur parterna lyssnar på 

varandra.  

Materialet till examensarbetet tänker jag samla in genom observationer på olika skolor 

av både elever och lärare, helst vid flera tillfällen i varje klass med samma lärare. Skulle 

det vara möjligt tänker jag att även intervjuer med de berörda lärarna skulle vara en 

fördel för resultatet så att jag får fler perspektiv på vardagen i klassrummet.  

Skolan kommer att vara avidentifierad liksom deltagande elever och lärare enligt de 

etiska riktlinjer som HiG följer.  

Min förfrågan gäller således observationer hos 2-4 lärare i grundskolan åk 7-9 i ämnena 

engelska och svenska samt intervjuer med berörda lärare. Detta skulle ske från augusti 

till oktober i år då min tidsram spänner över endast fyra månader och examensarbetet 

skall vara färdigt för granskning 1 december. 

Har jag varit otydlig på någon punkt så nås jag via mejl xxx@student.hig.se eller 

mobiltelefon 070-xxx xxxx. Min handledare är Jan Grannäs och nås via mejl 

xxx@hig.se, telefon nr 026-xx xx xx eller mobil 070-xxx xxxx. 

Jag ser fram emot ett samarbete och hoppas på ett positivt gensvar. 

Med vänliga hälsningar 

Maria Hjelte 

Lärarstudent vid Högskolan i Gävle 

 

 

 

  

mailto:xxx@student.hig.se
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70 

 

Bilaga 2: Förfrågan till lärare 

     Gävle 2012-08-23 

Till lärare i engelska och svenska 

på X-skolan i X-stad  

    

Angående Examensarbete Lärarprogrammet 

Högskolan i Gävle 

Hej! Min förhoppning är att du vill bistå mig i mitt examensarbete denna höst inom det 

didaktiska området. Syftet med mitt examensarbete är att studera samspelet mellan 

lärare-elev/elever och elev/elever-lärare i klassrumssituationer – hur och vad gör läraren 

och på vilket sätt svarar eleven/eleverna? Mer specifikt innebär det att jag kommer att 

fokusera på hur parterna lyssnar på varandra. 

Materialet till examensarbetet tänker jag samla in genom observationer av både elever 

och lärare, helst vid flera tillfällen i varje klass med samma lärare. Observationerna 

kommer att ske med papper och penna. För att få fler perspektiv på vardagen i 

klassrummet önskar jag även en intervju med dig som lärare (ej eleverna denna gång) 

som kommer att äga rum i nära anslutning till observationerna. Vid intervjuerna 

använder jag helst bandspelare för att kunna återge materialet på bästa sätt. Det är bara 

jag som kommer att lyssna av inspelningen och du kommer få möjlighet att godkänna 

utskrifterna. Skolan kommer att vara avidentifierad liksom deltagande elever och lärare 

enligt de etiska riktlinjer som HiG följer.  

De frågeställningar jag kommer att utgå ifrån är 

 hur fångar läraren elevernas uppmärksamhet 

 hur svarar eleverna på läraren 

 hur använder sig läraren av språket i sin förmedling 

 hur tar eleverna emot instruktionerna 

 hur sker uppföljningen av arbetet 

 

Efter mina praktikperioder i flera omgångar mellan 2008 och 2012 genom min 

lärarutbildning vet jag att arbetsdagarna fort blir fulltecknade, därför hoppas jag att vi 

kan hitta bra lösningar för både observationer och förhoppningsvis intervjuer.  

 

Du har förstås rätt att tacka nej eller avbryta vårt samarbete. 

 

Skulle jag inte ha hört något från dig under v 35 så ringer jag för att stämma av v 36. 

Jag är förstås tacksam för svar så snart det är möjligt! 

 

Min handledare är Jan Grannäs och nås via mejl xxx@hig.se eller telefon nr  

026-xx xx xx. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Maria Hjelte 

Lärarstuderande Högskolan i Gävle 

Mejl xxx@student.hig.se, mobil 070-xxx xxxx 
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Bilaga 3: Samtycke 

 

Information till föräldrar/vårdnadshavare 

Observationsstudie om hur lärare och elever lyssnar på varandra i 

klassrummet  

Denna studie är en del i mitt examensarbete på Lärarprogrammet Högskolan i Gävle. 

Studien innebär att jag kommer att observera både lärare och elever i klassrummet 

under en eller flera lektionstillfällen under höstterminen 2012. Jag kommer endast att 

använda papper och penna vid observationerna och klassens namn, elevernas namn, 

lärarens namn samt skolan och kommunen kommer att vara anonyma, avidentifierade.  

Eftersom observationerna innebär att jag kommer att studera ditt/ert barns handlingar i 

klassrummet krävs förälders/föräldrars/vårdnadshavares samtycke till att barnet 

medverkar, anonymt, i studien.  

Min handledare för examensarbetet är Jan Grannäs och han svarar på frågor via mejl 

xxx@hig.se, eller telefon 026-xx xx xx. 

Med vänliga hälsningar 

Maria Hjelte 

Lärarstuderande Högskolan i Gävle 

Mejl xxx@student.hig.se  

Mobil 070-xxx xxxx 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jag/Vi har tagit del av informationen angående examensarbetet om samspel och 

samtycker till att mitt/vårt barn får medverka i observationsstudien om hur lärare och 

elever lyssnar på varandra i klassrummet. 

 

Barnets för- och efternamn: 

 

 

Förälders/Vårdnadshavares underskrift: 

Datum  Namn   Namn 

 

 

Namnförtydligande: 

  

mailto:xxx@hig.se
mailto:xxx@student.hig.se
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Bilaga 4: Observationsschema del I-V (4 sidor) 

 

 L:      Ämne/min: Klass/ant F/P: Vecka/dag: 

DEL I  

L: info Start, mitt, avslut 

Start Antal            Turordning 

L: ts                                

E: ly                                

    pr                                   

     ö                                 

Mitt Tid:  

L: ts                                

E: ly                                

    pr                                

     ö                                

Avslut Tid:  

L: ts                                

E: ly                                

    pr                                

     ö                                

Kommentarer: 
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 L: Ämne/min: Klass/ant F/P: Vecka/dag: 

DEL II  

 Turtagning 

L:                                

E/F                                

E/P                                

L:                                

E/F                                

E/P                                

DEL III  

L: info 
turordn 

wt         wb         sc L      lm       sclm      oh        pp         cd        f       d   

Introd Turtagning 

E-L                                

L-E                                

L-L                                

E-E                                

Uppf  

E-L                                

L-E                                

L-L                                

E-E                                

Kommentarer: 
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 L: Ämne/min: Klass/ant F/P: Vecka/dag: 

DEL IV  

L: 
cirkulerar 

Ant Turordning 

Eh                                 

Er                                 

Epr                                 

Eg                                 

Eu                                 

Lg                                 

  

E: eget 
arbete 

Ant Turordning 

hL                                     

rL                                     

k                                     

gk                                     

pr                                     

g                                     

a                                     

u/i                                     

Kommentarer: 
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 L: Ämne/min: Klass/ant F/P: Vecka/dag: 

 DEL V                                                                 Whiteboard Dörr                              

F  D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 

Kommentarer: 
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Bilaga 5: Intervjuguider1-3 (2 sidor) 

 

INTERVJUGUIDE 

Intervju 1-2 
 

Frågeställningar att utgå ifrån 

 Hur fångar läraren elevernas uppmärksamhet? 

 Hur svarar eleverna på läraren? 

 Hur använder sig läraren av språket i sin förmedling? 

 Hur tar eleverna emot instruktionerna? 

 Hur sker uppföljningen av arbetet? 

 

Intervjufrågor 

1. Hur skulle du beskriva lektionen som jag satt med på?  

2. Hur upplever du att eleverna lyssnar? Finns det olika sätt att lyssna? Hur vet du 

att de lyssnar? Blir det många upprepningar? Hur sker de? 

3. Att blir avbruten eller få lov att själv avbryta – hur hanterar du det? Tänker du på 

att fördela talutrymmet mellan flickor och pojkar? Hur informeras elever som 

kommer sent till lektionen om uppgifterna? 

4. Vilken strategi har du vid start av en lektion? Något i mitten? Hur planerar du 

avslutet? 

5. Vilka regler finns i klassrummet? Hur är de framtagna? 

6. Hur introducerar du ett nytt område? Med vilka lärmedel? Hur medverkar 

eleverna? 

7. Hur ser det fortsatta arbetet ut för eleverna?  

8. Vad händer när eleverna fastnar och behöver hjälp? Vad gör du när eleverna 

börjar bli okoncentrerade? 

9. Hur kan du stötta eleverna i deras lärande? 

10. Finns det något under lektionerna som är särskilt energikrävande? 

11. Är det något du vill tillägga? 
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INTERVJUGUIDE 

Intervju 3 

tolkningar och uppföljning 

Frågeställningar att utgå ifrån 

 Hur fångar läraren elevernas uppmärksamhet? 

 Hur svarar eleverna på läraren? 

 Hur använder sig läraren av språket i sin förmedling? 

 Hur tar eleverna emot instruktionerna? 

 Hur sker uppföljningen av arbetet? 

 

Intervjufrågor 

1. Hur skulle du beskriva lektionen som jag satt med på?  

2. Återkoppling till att bli avbruten: 

Hur ser du på E hänsynstagande? 

Vad tänker du om det? 

3.  Återkoppling till arbetsregler: 

E är ju inte robotar, men i åk 6 är de ju väldigt självgående, vad tror du händer 

på väg till åk 7? 

4. Återkoppling till lärmedel: 

Hur anpassar du färdigproducerat lärmedel till olika individ- och elevgrupper? 

5. Återkoppling till läxor: 

Vad tror du det har för betydelse att lärare på skolan undviker läxor på grund av 

att inte alla familjer har dator eller att fler syskon delar på en eller att ingen hjälp 

finns hemma? Det kanske kunde vara en profilering att skolan arbetar för att 

skolarbetet klaras av på skoltid? 

6. Återkoppling till E: 

E (generellt) vill ingå i en grupp och absolut inte avvika.  

L vill se E som individ och inte som en i mängden. 

Hur kan du förena dessa två önskemål? 

7. Återkoppling till arbetet i klassrummet: 

Vad är det med ordningsregler och regler för arbetet i klassrummet när E kan 

uppträda störande med flit? 

8. Är det något du vill tillägga? 

 

 
 


