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Pedagogens interaktion med sina elever har stor betydelse för elevernas möjlighet till 
genuina lärandetillfällen och utveckling. Läroplaner och styrdokument betonar att samtliga 
individer har rätt till en jämlik utbildning. Studien har sin utgångspunkt i interaktionen 
mellan pedagog och elev, med fokus på dess kvalitet. Studien har en didaktisk inriktning 
och genomfördes som en observationsstudie i en årskurs tre med två verksamma 
pedagoger. Genom studien framkom att kvaliteten på interaktionen mellan pedagog och 
elev varierade. Vissa elever hade god kvalitet och andra hade sämre, även kvantiteten på 
interaktionen varierade mellan pedagogerna och eleverna. Förfarandet ledde till att vissa 
elever hamnade utanför undervisningen, andra blev passiva, medan en liten grupp 
dominerade och tog för sig av interaktionsutrymmet. Vi anser att studien är relevant för vår 
yrkesprofession då det är viktigt att som yrkesverksam pedagog ha en kvalitativ interaktion 
med sina elever. Medvetenheten om variationen i interaktionen mellan pedagog och elever
är viktig att uppmärksamma, så att pedagoger utvecklas i sitt uppdrag att nå samtliga 
elever.  
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The teacher´s interaction with his students is of great significance for pupils' prospects for 
genuine learning and development. Curriculums and policies emphasize the individual's 
right to an equal education. This study covers the quality of the interaction between the 
teacher and the pupil. It has a didactical focus and was carried out in a third grade class 
with two teachers. The study showed that the quality of the interaction between the 
teachers and the pupils varied. Some pupils received good quality while others received 
poorer quality. The quantity of the interaction also varied between the teachers and the 
pupils. This led to some pupils being left out of the tutoring, some becoming passive, and a 
small group dominating the interaction. We consider the study as relevant to our profession 
because it is important for teachers to have a qualitative interaction with their pupils. 
Awareness of this variation in interaction is important, so that teachers can develop in their 
mission to reach all pupils.
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1. Bakgrund

Allt eftersom lärarutbildningen når sitt slut framstår det tydligt för oss betydelsen av att 
som pedagog ha en god interaktion med sina elever. Uppnås en sådan anser vi att det finns 
goda förutsättningar för lärande och utveckling i undervisningen. Vi är intresserade av att 
undersöka vilken form av interaktion som finns mellan pedagog och elev i verksamheten. 
Ofta diskuteras det faktum att det ska finnas en interaktion, medan dess kvalitet inte verkar 
lika relevant att diskutera. Studien kommer därför att fokusera på kvaliteten på utrymmet 
som eleverna ges i undervisningen med bakgrund av pedagogers ansvar att nå samtliga 
elever. Det är i pedagogens uppdrag att nå samtliga elever som vi anser att det blir 
problematiskt att genomföra en kvalitativ interaktion med alla individer. Diskussioner har 
förts i litteraturen, media samt undervisningsverksamheter kring elevers utrymme och 
delaktighet i klassrumsundervisning. Ofta har vi hört att stökiga pojkar får mest 
uppmärksamhet medan tysta flickor hamnar i bakgrunden. Stökiga pojkars uppmärksamhet 
tenderar att bestå av tillsägelser av fostrande karaktär. Tysta flickor är självgående, stör 
inte undervisningen och prioriteras därför inte av pedagogen. Diskussionerna har inte i lika 
hög grad belyst det som vi anser är fokus för vår studie, interaktionens kvalitet. 

Hjörne och Säljö (2008) skriver att det var efter andra världskriget som den svenska 
politiska debatten på allvar började om möjligheterna för en skola för alla barn, oberoende 
av social status eller förmåga. Enhetsskolan, eller grundskolan, inrättades under 1950- och 
1960- talen. Den första nationella läroplanen utkom 1962. Även om den skulle stärka alla 
barns rätt till utbildning visade den på en nödvändighet att ha strategier för segregering och 
differentiering. Det sågs som självklart att göra skillnad på eleverna, av pedagogiska skäl 
var det på något sätt legitimt att segregera eller differentiera vissa elever. Det upprättades 
därmed specialklasser med olika utgångspunkter. Det skapades hjälpklass för intellektuellt 
utvecklingshämmade och observationsklass för normalbegåvade elever med psykiska 
särdrag. Det bildades även hörselklass, synklass, läsklass, frilufts- och hälsoklass, 
skolmognadsklass samt CP-klass. Tanken med ”en skola för alla” baserades därmed på 
idén att möta varje individs behov som i förlängningen fick till följd att elever 
differentierades och segregerades.  Hjörne och Säljö (2008) anser det värt att nämna att en 
placering i specialklass oftast var permanent. Efter en ny och häftig debatt om en skola för 
alla kom en ny läroplan, Läroplanen för grundskolan (Lgr80). Nu framhölls starkt 
jämlikhet och ”en skola för alla”: ”Alla skall, oberoende av kön, geografisk hemvist och 
sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i grundskolan.”(Lgr 
80, Sidan 14). I den här läroplanen gjordes inga specifika beskrivningar av skolsvårigheter 
eller specialklasser, istället skulle eventuella problem lösas i arbetsenheter. Trots att 
specialklasser inte nämndes rekommenderades det i Lgr 80 vissa strategier för att 
kompensera, det var placering i särskild undervisningsgrupp, placering på skoldaghem 
eller anpassad studiegång. Enligt Hjörne och Säljö (2008) var det nu de enskilda skolorna 
som beslutade kriterierna för att placera en elev i något av de kompensatoriska 
programmen. Lgr80 påvisar att tidigt i elevernas skolgång ska kommunikationsförmågan 
tränas, sedan ska den under hela skolgången befästas. Vidare beskrivs att den här träningen 
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ska ske i samtliga ämnen, inte bara i svenska och matematik. När Läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) kom, stod det ännu 
tydligare att den enskilde skolan skulle ansvara för och skapa strategier för hur de skulle 
hantera olikheten bland eleverna. Lpo 94 betonar att undervisningen ska anpassas till varje 
enskilt individ, varje elevs behov och förutsättningar ska ligga till grund för 
undervisningen. Även Persson (2004) skriver om ”en skola för alla”. Han menar att 
begreppet har som mål att samtliga elever ska ges möjlighet att delta och känna gemenskap 
i skolans inkluderande miljö, vilket gör att stora krav ställs på pedagogerna så att samtliga 
elever utvecklas och har möjlighet att lära sig efter sina egna förutsättningar. Lpo94 
belyser genomgående vikten av att ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov 
samt vikten av identitetsskapande. Vidare uttrycker Lpo94 tydligt att pojkar och flickor ska 
ha rätt till en likvärdig utbildning.

Vår förhoppning är att studien ska öka verksamma pedagogers medvetenhet om hur 
interaktionens kvalitet ser ut mellan pedagoger och deras elever så att de kan ta till sig det i 
den egna undervisningen. 

1.1. Begreppsförklaring 

Följande text kommer att förklara vår användning av återkommande begrepp som är 
viktiga för läsarens förståelse av studien.
  
 Interaktion – Vi kommer enbart använda begreppet interaktion i det kommunikativa 

förhållandet mellan pedagog och elev. En dialog eller ett samspel sker mellan 
pedagog och elev.

 Undervisningsutrymme – Det utrymme i undervisningen där eleven får pedagogens 
uppmärksamhet.

 Gruppering av elever – För att strukturera upp studien har vi valt att gruppera 
eleverna. Grupperna definieras efter egenskaper, behov och förutsättningar. En 
fördel med grupperingar är att det avgränsar inför bearbetning av data och resultatet 
blir mer överskådligt.

 Mönster - I interaktionen mellan pedagog och elev kan det urskiljas mönster 
beroende på kvaliteten. 

 Pedagog – För oss är pedagog och lärare jämlikt, det är en person med utbildning
som leder undervisning. Vi har dock valt att använda begreppet pedagog för att få 
ett enhetligt språk.

 Uppmärksamhet - Uppmärksamhet kan fås av både positiva och negativa 
handlingar, utifrån vilken det inte alltid sker ett lärande.  

 Kvalitet – används med syfte till interaktionen i studien. Hänvisar till hur 
interaktionen artar sig. 

 Kvantitet – används med syfte till interaktionen i studien. Hänvisar till hur ofta 
eleverna interagerar med pedagogen. 
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2. Syfte 

Studiens syfte är att undersöka och beskriva den kvalitet på interaktionen som finns mellan 
pedagog och elever, samt beskriva hur pedagoger fördelar sin uppmärksamhet gentemot 
eleverna. Interaktion består av dialoger eller samtal som rör undervisning och lärande
mellan pedagog och elev. Studien kommer att riktas mot pedagogens roll i sitt uppdrag att 
nå samtliga elever. 

I den här studien avgränsas fokus till den interaktion som förekommer där pedagogen är 
delaktig. Studien omfattning avgränsas till en årskurs tre och genomförs under ett 
undervisningstillfälle i matematik och ett undervisningstillfälle i svenska,

2.1. Frågeställning

 Vilka former av interaktion förekommer mellan pedagog och elever?
 Hur artar sig interaktionen vid studiens observationstillfällen?
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3. Litteraturgenomgång

Inledningsvis beskrivs kortfattat Vygotskij och hans syn på kunskap, eftersom vi bygger 
våra ställningstaganden på hans grundtankar. Eftersom pedagogers verksamhet utgår från 
styrdokumenten redogörs det för dem i ett eget stycke. Vidare följer ett avsnitt om
pedagogens olika förmågors betydelse i undervisningssammanhang, sedan beskrivs 
relationens betydelse mellan pedagog och elev. Elevers olika bemötande ur ett 
genusperspektiv diskuteras i ett eget stycke, följt av ett kort avsnitt om tillrättavisningar. 
Efter det redogörs för klassrumsinteraktionen, fördelning av klassrumsinteraktionen samt 
delaktighet och engagemang. Tidigare interaktionsforskning avslutar litteraturdelen.

3.1. Vygotskij

Kroksmark (2005) skriver att psykologen Lev S. Vygotskij föddes 1896 i Orsha, norra 
Vitryssland och dog 1934. Han växte upp i en judisk familj och hade omfattande 
språkkunskaper, vilket medförde att han kunde studera texter från stora delar av världen. 
Enligt Bråten (1996) måste pedagogik och psykologi förenas vid arbete med Vygotskijs 
perspektiv. Han skriver att Vygotskij först läste vid ett offentligt gymnasium, medan de två 
sista åren spenderade han på en judisk privatskola där han läste litteratur och filosofi. Han 
började läsa medicin vid universitetet i Moskva, men ändrade sig snabbt och läste juridik 
istället, samtidigt som han fortsatte sina studier i litteratur, filosofi, historia och psykologi. 
Bråten (1996) fortsätter beskriva hur Vygotskij efter avslutade examen arbetade som lärare 
i litteratur, filosofi och psykologi. Så småningom snävade Vygotskij in sig på psykologi 
och startade ett pedagogiskt laboratorium där han genomförde studier på yngre barn. Innan 
Vygotskijs död hade han hunnit skriva enorma mängder arbeten, de flesta inom psykologi 
och pedagogik. Bråten skriver vidare om hur Vygotskij såg undervisning som en viktig 
faktor för individers kognitiva utveckling. Han menade att undervisningen öppnade för 
möjligheter till nya sätt att tänka, så att eleven kommer åt de högre psykologiska 
processerna i medvetandet.

Vygotskij fokuserade på det speciella samarbetet mellan vuxna och barn eller mellan barn 
och en mer kunnig kamrat, vilket han såg som själva kärnan i undervisningen. Speciellt 
försökte Vygotskij förklara hur barns spontana begrepp kommer i kontakt med den vuxnes 
vetenskapliga begrepp. Det som är av intresse är alltså skillnaden mellan barnets 
självständiga förmågor och vad barnet kan klara av med en vuxens hjälp. Skillnaden visar 
barnets utvecklingspotential, den proximala utvecklingszonen. Bråten (1996) skriver att 
Vygotskij menar att zonen bildar grunden för barnets utveckling av medvetenhet och 
kontroll över sin egen kunskap, eftersom skolans diskurs möjliggör för barnet att 
uppmärksamma och reflektera över själva orden och begreppen. Därefter skapas 
organiserade kunskapsstrukturer genom logiska och systematiska förbindelser mellan 
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orden och begreppen. Bråten skriver vidare att den proximala utvecklingszonen betonar 
vikten av dialog och intersubjektivitet så att eleven utvecklar sina psykologiska processer 
till en högre nivå. Han poängterar hur viktigt det är att eleven själv är aktiv i den 
pedagogiska processen. Vygotskij såg eleven som ett autentiskt subjekt som skulle sitta i 
fokus i samarbetet med pedagogen. Den vuxnes roll ligger i att vägleda barnet i 
utvecklingsprocessen. För att göra det krävs en kunskap från den vuxne om elevens 
individuella psykologi, han behöver också känna till den sociala dynamiken i elevens 
omgivning. Den vuxne måste även vara förtrogen med pedagogiska medel så att det blir 
möjligt att vägleda eleven. Den arbetsform som Vygotskij beskriver, hävdar Bråten kräver 
ett möte mellan pedagog och elev. Han förklarar hur Vygotskijs syn skiljer sig från en 
traditionell syn där fokus ligger på standardiserade tester och liknande. Vygotskij flyttar 
fokus från produkt, normer och kvantitet till process, kriterier och kvalitet. Bråten hävdar 
att själva kärnan i Vygotskijs syn på pedagogikens betydelse ligger i hur han ser på 
relationen mellan tillrättalagd lärande och psykologisk utveckling. Enligt Vygotskij 
kommer utvecklingen efter undervisning och lärande och den är även beroende av den. 

Bråten och Thurmann-Moe i Bråten (1996) skriver att grunden för Vygotskijs teori om 
människans utveckling ligger i att han ser barnet som ett socialt och kollektivt väsen redan 
från dess födelse. Vygotskij skiljer mellan biologisk och kulturellt betingad utveckling. 
Författarna skriver att Vygotskij även lade vikt vid språkets betydelse för 
lärandeprocessen. Språket är det sociala redskapet för överförande av strategier och det 
kognitiva redskapet för skapande och förvaring av kunskap.

Enligt Kroksmark (2005) menar Vygotskij att utgångspunkten för utveckling är att 
individer konstant förändras i samspel med andra människor och deras erfarenheter. 
Utvecklingen hanteras därmed dynamiskt eftersom individen ser sig själv och även andra 
som i ständig utveckling, med hjälp av den kunskap de redan besitter. Även Kroksmark 
beskriver Vygotskijs proximala utvecklingszon. Först förekommer utveckling på en social 
nivå, mellan människor, och efter det på en individuell nivå, i individen själv. Pedagogen 
ska kartlägga elevernas egna behov och utvecklingsmöjligheter. Pedagogen måste 
interagera med eleverna så de får reda på vilken didaktik som är lämpligast, så att eleverna 
i små steg kan närma sig den proximala utvecklingszonen, vilket oftast sker i riktning från 
pedagogledd undervisning till eget lärande. Även Dysthe (2003) skriver om Vygotskijs 
begrepp om den proximala utvecklingszonen i samband med interaktionen mellan pedagog
och elev. Hon menar att pedagogen måste tränas i att se elevernas positiva egenskaper, 
resurser och möjligheter, det finns alltid en utvecklingszon där eleven kan prestera genom 
rätt motivation och bekräftelse.

Även Säljö (2000) skriver om Vygotskij. Han anser att Vygotskij förknippas med det 
socialkulturella perspektivet, vilket har sin utgångspunkt i samspelet mellan tänkande och 
handling i relation till elevens lärande. Häri ligger människans utveckling. Vidare menar 
han att samspel med andra är människans ram för utveckling. I det sociokulturella 
perspektivet medvetandegörs eleverna om deras omgivning genom kommunikation och 
språkanvändning. Interaktion och samspel ligger till grund för kommunikationen och 
eleverna bildar begreppsförklaringar. Samspelet med pedagogerna är av stor vikt då den 
vuxnes uppgift är att leda eleven framåt i sin utveckling. 
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Vidare skriver Kroksmark (2005) om John Dewey som föddes 1859 i USA, Vermont och 
dog 1952. Det är få som har påverkat undervisningen så radikalt som han, i Sverige ligger 
många av hans tankar bakom målen för läroplanerna.  Dewey menar att all utbildning sker
genom sociala omgivningar sker all utbildning och fostran, skilja på lärande och samhälle 
är därför svårt, skolan är en del av samhället. Eleverna kommer känna en mening med 
skolarbetet om de förstår det här nära sambandet. Dewey menar att meningsfulla aktiviteter 
och en social miljö är viktigt för elevernas utveckling. Även Lindqvist (1999) beskriver 
Deweys syn på interaktion i skolsammanhang. Både Dewey och Vygotskij menade att 
eleven bör vara aktiv för att utvecklas i skolan. Enligt Dewey ska eleven aktivt agera, 
experimentera och pröva sig fram. Både Vygotskij och Dewey ser vikten av ett samband 
mellan elevens verklighet och skolan. För båda pedagogerna är det elevernas intresse som 
är grunden och metoden för undervisningen.     

3.2. Styrdokument 

Skolverket (2000) poängterar vid ett flertal tillfällen i kursplanen för matematik att ämnet 
är kommunikativt. Eleverna ska kunna uttrycka sig muntligt, behärska den beskrivande 
konsten och kunna arbeta tillsammans. I bedömningen för matematik finns beskrivet att 
eleven muntligt ska kunna uttrycka sina tankar, vilka tillsammans med idéer ska ligga till 
grund för undervisningen tillsammans med kursplanen. Kursplanen i svenska lyfter vikten 
av att eleven får tala och lyssna i undervisningen. Det är av stor vikt att skolan skapar goda 
språkutvecklingsmöjligheter. Skolan ska sträva efter att eleven utvecklar sitt språk så de
vågar uttrycka sig i flera olika sammanhang. Tillsammans med andra ska eleven utveckla 
sin dialogförmåga. Ämnet svenska har huvudansvaret för elevers utveckling i språk och 
diskussion. Även Lpo-94 framhäver vikten av att varje elev ges möjlighet att utveckla sin 
kommunikativa och språkliga förmåga genom att tala, läsa och skriva. Det norska 
Utdanningsdirektoratet (2008) beskriver i sina läroplaner för ämnen som norska och 
matematik liknande egenskaper och innehåll som den svenska läroplanen:

”Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid med egne tekster og i møte med andres 
innlemmes barn og unge i kultur og samfunnsliv. Norskfaget åpner en arena der de får 
anledning til å finne sine egne stemmer, ytre seg, bli hørt og få svar. Slik representerer faget en 
demokratisk offentlighet som ruster til deltakelse i samfunnsliv og arbeidsliv.”

För att fortsätta med den svenska läroplanen så ska träningen av dialogförmågan ske i 
samtliga ämnen, inte bara matematik och svenska. Lpo-94 markerar att alla ska ha en 
likvärdig utbildning, alla elevers behov och förutsättningar ska ligga till grund för 
undervisningen. Lpo-94 betonar dock att undervisningen inte därmed måste vara lika för 
alla. Läroplanen påvisar vikten av att pojkar och flickor bemöts likvärdigt.
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3.3. Pedagogens förmågor

Imsen (2008) skriver att omsorgen om eleverna är en av de viktigaste kvalifikationerna 
som en god pedagog bör ha. Om pedagogen lyckas respektera varje individ för vad de är 
och ha förmågan att sätta sig in i deras situation och sätt att tänka har pedagogen möjlighet 
att skapa en för eleverna meningsfull undervisning. För att det ska vara möjligt skriver 
Imsen att pedagogen kan försöka spegla sitt beteende i elevernas reaktioner, vilket kräver 
lyhördhet och sensitivitet. Imsen fortsätter att skriva om kontakten mellan pedagog och 
elev, hon påpekar att den tas för given av pedagogen, som något som antigen finns eller 
inte finns. Imsen beskriver däremot kontakten mellan pedagog och elev som bör vara något 
bekant, tryggt och kontinuerligt. Hon förklarar att man genom kontakt ser varandra som 
likvärdiga, att man lyssnar och visar hänsyn och omsorg för den andre. Hon skriver att 
pedagogen genom kontakten kan få en inblick i elevernas totala helhetsbild, och därmed 
kan de se vilka konsekvenser ens egna handlingar kan få gentemot eleven. Imsen menar att 
det inte är en medfödd förmåga, alla kan utveckla kontakten med sina elever genom 
kunskap och erfarenhet.

Nilsson (1993) beskriver en annan förmåga som anses viktig bland pedagoger; ledarskap 
och vad det innebär att vara ledare. En ledare utövar inflytande med gruppens samtycke. 
Ledaren kan påverka andra att följa sina åsikter och instruktioner. Vidare beskriver 
författaren egenskaper som karaktäriserar en god ledare; gott självförtroende, 
ansvarstagande, att vara välbalanserad, prestationsinriktad, ha en god utvecklad social 
kompetens och intelligens. Andra viktiga egenskaper är lyhördhet, pålitlighet, beslutsamhet 
samt att vara ärlig och tydlig. Nilsson (1993) betonar att ingen av ovanstående egenskaper 
är dominerande, en god ledare har flera men sällan eller aldrig alla dessa egenskaper. 
Nilsson förklarar att när man misslyckas som ledare beror det på en brist i ens 
gruppfärdigheter. Om man har svårt att tolka gruppens behov, inte förstår vad som händer 
bland eleverna eller feltolkar intentioner och budskap, kan det bli svårt att utveckla positiva 
normer och ett gott klimat i gruppen. Han skriver att det behövs social kompetens, intresse 
för andra människor samt vilja att driva och utveckla en verksamhet. Ledarskap handlar 
även om förhållandet mellan ledare och grupp. Det handlar om att motivera gruppen till att 
arbeta mot ett visst mål. Nilsson (1993) menar att det är komplext att vara ledare; man ska 
ha både närhet och avstånd, vara strukturerad men samtidigt öppen för nya idéer, 
balanspunkter som Nilsson menar kan erhålls genom mognad, erfarenhet och kunskaper.
Granström (2007) gör en egen definition på ledarskap och lärarskap i skolan. Han anser 
lärarskap i klassrummet bör vara att ha ämneskunskap samt förmåga att förmedla 
kunskaper och färdigheter. Ledarskap definierar han som att ha kunskap om 
klassrumsinteraktion och grupprocesser samt förmågan att hantera dem. Utifrån sina 
definitioner beskriver han den ideala pedagogen som: ”… en kunnig yrkesutövare som 
dessutom har en förmåga att organisera och leda elevernas arbete” (a.a.sid18.) Han anser 
att det är denna roll som är målsättningen för lärarutbildningen. Granström menar att det 
viktigaste för en pedagog är att besitta kunskap om de olika processer som tillhör olika 
arbetsformer, som helklassundervisning, grupparbete och enskilt arbete. Han poängterar att 
pedagogen bör veta vilka elever eller för vilket syfte de olika arbetsformerna är lämpade.
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En författare som ägnat sig åt att beskriva pedagogers ansvar för elevernas välbefinnande i 
undervisningssituationen är Stensmo (2000). Han menar det är viktigt att eleverna känner 
sig trygga i klassrummet. Klimatet ska tillåta misstag och visa att den enskilde individen 
räknas. Utan negativa utfall ska samtliga öppet kunna samtala. Varandras tillgångar, 
framsteg och styrkor noteras och uppmuntras och pedagogen ska vara aktiv i det här 
arbetet. Tillhörighet ska eleverna få erfara genom att de blir sedda, bekräftade, accepterade 
och uppskattade. Samtliga i klassen ska känna att de är behövda. En annan författare som 
också skriver om hur pedagogen påverkar elevernas inre är Gordon (1977). Han lyfter hur 
pedagoger reagerar över elevers uttryckssätt. Det är att stort antal känslor, allt från 
förtvivlan över påhitt till stolthet över deras verk. Författaren menar att eleverna skulle 
känna sig lugna om pedagogen accepterade det de företar sig, även om pedagogen ska vara 
tolerant så överstigs ibland gränsen. Nivån för vad som är acceptabelt är olika för alla 
pedagoger. De pedagoger som har låg acceptansnivå uppfattas som stränga, de har en klar 
uppfattning om vad som är rätt och fel samt har låg tolerans för spontanitet. Pedagoger 
med hög acceptansnivå tolererar spontanitet, de låter eleverna arbeta i sin egen takt. De 
som har en låg acceptansnivå har ett beteende som gör eleverna nervösa och osäkra, vilket 
kan leda till att de agerar tvärt emot det som pedagogen vill. Det kan enligt Gordon 
medföra ett hämndbeteende. I förlängningen kan låg acceptans leda till mindre 
undervisningstid samt att eleverna lär sig mindre. Även en och samma pedagog kan ha 
olika hög acceptansnivå under en dag, vilket är helt mänskligt med tanke på trötthet, 
elevers beteende och omgivningen. Författaren menar att pedagogen måste få ha olika 
beteende, de har också saker att oroa sig över, en dålig morgon eller låg energi. Pedagoger 
är olika toleranta mot olika elever, vissa får oftare tillsägelser än andra vilket kan leda till 
en lägre toleransnivå, fast de utför samma oaccepterade handling. Gordon menar att ”det 
kommer alltid att finnas individuella skillnader. Pedagogen kommer alltid att vara lite mer 
tolerant mot en del elever än mot andra, hur de än anstränger sig att vara rättvisa.” (a.a.sid
34).  

3.4. Relationens betydelse mellan pedagog och elev

Det som Colnerud och Granström (2002) tycker är unikt med pedagogens yrke är att mötet 
sker med en grupp och inte enskilda individer. Det är endast befäl och pedagoger som 
möter grupper i en liknande konstellation. När pedagogen alltid möter en elevgrupp 
hamnar den enskilde eleven i bakgrunden. Vid undervisning av en grupp värderas den 
enskilde elevens behov och de rangordnas. Pedagogen vet vilka behov som ska prioriteras 
först, vilka som ska vänta, samt vad som ska bortprioriteras. Författarna anser att eleverna 
står i ett beroendeförhållande till pedagogerna och deras makt är stor, de bemöter olika 
grupper på olika sätt, i pedagogens yrke ingår ständig interaktion med eleverna. Kernell 
(2002) anser att kommunikation ligger till grund för undervisning och att en god relation är 
viktig för en kvalitativ kommunikation, eller interaktion. Vidare menar författaren att, för 
pedagoger som arbetar med de yngre eleverna, kan det vara svårt att skilja på fostran och 
kunskap. När eleverna säger något felaktigt ska vi inte förakta det, utan respektera att det är 
deras sanning. Om förakt visas vänder vi eleverna mot oss. Det är inte bara det pedagogen 
säger som spelar någon roll utan även det som visas med kroppsspråket.  
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Gordon (1977) skriver även han om relationen mellan pedagog och elever, och han anser 
att den bör vara god och då präglas den av att alla är ärliga och säger det de vill, att de kan 
vara uppriktiga. Parterna ska kunna känna omtänksamhet gentemot varandra. Ingen ska 
känna sig beroende av den andre parten, samt alla ska utvecklas individuellt och skapa sin 
egen personlighet. Konflikter ska lösas med hänsyn till varandra. Författaren hävdar att 
pedagoger samtycker till ovanstående påståenden, men anser dem orimliga att genomföra. 
Han menar att de kan vara mål att sträva mot, skolan ska vara en arbetsplats och ha en 
miljö där lärande kan ske, inte bara en förvaringsplats för arbetande föräldrar. Gordon 
genom Maltén (2000) menar att pedagogen måste skapa ett gott samarbete mellan dem hon 
handleder och sig själv. Det som bör prägla skolan är relationen mellan pedagog och elev 
samt en god kommunikationsförmåga. Relationerna i skolan mellan pedagoger och elever 
bör vara fördomsfria, så alla känner sig så trygga att de vågar diskutera och vara ärliga mot 
varandra. Eleverna ska också känna sig oberoende, samtliga ska både få känna och uppleva 
självständighet. Omsorg är en viktig del i relationen mellan pedagog och elev. Även 
frihetskänslan är viktig då individernas personlighet måste få utvecklas och växa genom 
dem själva och kreativ öppenhet. Hänsyn ska tas till varandra och konflikter bör lösas på 
ett objektivt sätt. Wahlström (1993) hävdar att självförtroende är beroende av relationens 
kvalitet mellan elever och pedagoger, samt andra viktiga personer i deras liv. För att skapa 
ett gott självförtroende krävs att eleverna blir sedda och hörda, blir uppskattade för sina 
personliga egenskaper samt vågar anta nya utmaningar och uppgifter. Vidare menar 
författaren att självförtroendet ökar med beröm för det eleverna gjort. Dåligt 
självförtroende leder till att individen gör sig liten och osynlig, underskattar och kritiserar 
sig själv. Elever med dåligt självförtroende kan även kamouflera det med aggressivitet, 
förstöra för och störa de andra eleverna. I en mindre grupp har eleverna en större möjlighet 
att stärka självförtroendet på ett positivt sätt. Delaktigheten är viktig, känner inte eleverna 
sig delaktiga kan de påverka sina kamrater negativt genom att sabotera arbetet, skapa 
konflikter och så vidare. En känsla av delaktighet är ett av mänsklighetens grundläggande 
behov. Känner eleven delaktighet så växer tryggheten och tilliten till den egna förmågan
och eleven tar för sig i undervisningen.

3.5. Elevers bemötande ur ett genusperspektiv

Lpo 94 betonar skolans ansvar angående genusaspekten: ”Skolan har ett ansvar för att 
motverka traditionella könsmönster. Den ska ge utrymme för eleverna att pröva och 
utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet” (a.a.sid 6).

Nilsson och Waldemarson (1994) menar att om en människa har vissa förväntningar av 
någon annan leder det till att vårt beteende påverkar den andre, vilket i sin tur kan leda till 
en självuppfyllande profetia. Den här utvecklingen sker i tre steg. Efter åsikter skapas 
förväntan, agerande sker efter förväntan vilket innebär att den andre bemöts på det här 
viset. Slutligen blir den andre påverkad och kanske nervös, alltså den uppfyller vår tidigare 
förväntan. Barn har en klar uppfattning om könsrollernas innebörd redan innan skolstart, 
därför vet barnen vilka krav som ställs på pojkar respektive flickor samt män och kvinnor. 
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Skillnaderna är inte i verkligheten lika stora mellan könsrollerna som tron om dem, genom 
det människor tror om skillnaden så skapas en självuppfyllande profetia. Skolan har 
förväntningar angående de roller som eleverna ryms inom. Flickors roll består i att vara 
lugna och anpassa sig, de ska ha en utvecklad självkontroll. Pojkarna har en helt annan roll 
vilken innebär att de ska vara agerande och ha en låg självkontroll. Eleverna går in i 
rollerna vilket leder till att pojkarna är mer aktiva, ifrågasättande samt oftare regelbrytare, 
de tar sig fler och större friheter. I flickornas roll ingår att sitta tyst och stilla, de är mer 
mottagliga för skolarbete och de är lydigare. De olika rollerna bemöts på olika vis i 
klassrummet, pojkarna blir synliga, alltså skapar de en identitet och de bekräftas. Om 
flickorna får kritik så handlar det om kunskapsbristen medan pojkarna kritiseras för sitt 
uppförande. Beröm ges till pojkar för deras tankeförmåga och innehåll i det sagda, 
samtidigt som de får synpunkter på hur och när de säger det. Flickorna får beröm på 
utförandet men kritiseras på innehållet. I de lägre åren är flickorna bäst på att hantera 
språket. Ju äldre de blir desto mer tystnar de och presterar sämre. Rollen som flickorna har 
blir en nackdel eftersom det krävs en större förmåga att hävda sig, större 
argumentationsförmåga samt självständighet. Vidare tas det även upp att skillnaderna kan 
bygga på felaktiga uppfattningar, som att pojkar är sämre på intellektuella uppgifter och att 
flickor är bundna till normer och regler. Det är inte bara skolan som formar identiteten utan 
även den kultur vi växer upp i. De är svåra att bli medvetna om, men finns alltid i 
bakgrunden för olika handlanden. En slutsats som författarna gör är att ”kvinnor måste bli 
bättre på att hävda sig och män måste lära sig att lyssna mer.” (a.a.sid 112).   

Imsen (2008) skriver även hon om könsaspekten. Pojkar verkar favoriseras under lektioner, 
de får mer uppmärksamhet, respekteras annorlunda i diskussioner, blir tagna mer på allvar. 
Imsen förklarar att studier har visat att pedagogerna har kommunikationsmönster som 
skiljer sig mellan pojkar och flickor. Pedagogerna vänder sig oftare till pojkar, en stor del 
på grund av tillsägelser för oroligt beteende. Tillrättavisningar är dock mer vanligt när 
pojkarna är yngre, medan allt eftersom de åldras blir interaktionen mer positiv, men 
kvantiteten av uppmärksamheten är den samma. Imsen nämner även en studie som visar att 
pojkar är mer intresserade och roligare för pedagogen att undervisa, medan flickor är lätta 
att handskas med och duktiga, men att de inte ger samma givande effekt för pedagogen 
som pojkarna. Imsen visar även en studie i matematikundervisning som funnit att pojkar
får dubbelt så mycket individuell undervisning som flickor. Vidare beskriver Imsen hur 
pojkars vanligtvis utagerande beteende ses mer som ett problem än flickors vanligtvis 
tysta, hämmade beteende. Den här särskiljningen är troligtvis omedveten från pedagogens 
sida, skriver Imsen. Hon skriver vidare att det verkar svårt att ändra på särbehandlingen i 
praktiken. Hon syftar till den patriarkala samhällsordning som hon anser genomsyrar även 
skolan, där pojkar bedöms vara aktiva, utåtriktade elever med de viktigaste åsikterna och 
ageranden. Flickorna blir därmed vad de förväntas; tysta, lydiga och hjälpsamma.

Stensmo (1997) skriver om svenska studier som gjorts kring klassrumsinteraktion. 
Studierna visar att pojkar framträder starkast i klassrummet, medan flickor oftast svarar på 
tilltal. Pojkar ses oftast som individer och flickor betraktas som ett kollektiv. Det är oftast 
en mindre grupp i en heterogen klass som använder sig av talutrymmet. Övrigt talutrymme 
används av pedagogen. Nilsson (1993) lyfter även han att det är pedagogen som har störst 
talutrymme, av det som återstår till eleverna är det pojkarna som tar mest och flickorna 
som får minst plats. Oftast är det några få elever som får det mesta av talutrymmet medan 
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de andra, majoriteten, får sitta tysta och lyssna. Han menar också att de som pratar oftast är 
pojkar och enstaka flickor. Författaren menar att det är pedagogen som avgör vem som får 
ordet, pedagogen får avbryta eleverna, medan eleverna inte får avbryta varandra samt att en 
i taget ska tala. I skolan finns många olika samtalsformer men de här reglerna gäller alltid. 
Om de inte följs ses eleven som ett störande moment. Även Nilsson (1999) påpekar den 
stora skillnaden mellan pojkars och flickors utrymme i undervisningen. Han skriver att 
pojkarna förfogar över 2/3 av elevernas talade tid, så att flickorna får 1/3. Den här 
tvåtredjedelsregeln nämner även Granström och Einarsson (1996) och de förklarar även att 
fördelningen inom pojk- respektive flickgrupperna är olika fördelad mellan eleverna. De 
beskriver att det brukar vara en till två flickor och tre till fyra pojkar per klass som 
dominerar över gruppernas talutrymme. De hävdar också att det finns en grupp elever som 
i princip aldrig tar del av talutrymmet, att det är de pratsamma som styr kommunikationen 
och innehållet i den, medan de tysta håller med och därmed bidrar de även till att mönstret 
upprätthålls.

Granström och Einarsson (1996) diskuterar skillnaden i pedagogers tillsägelser till pojkar 
respektive flickor. Pojkar uppfattas som mer störande, därför får de mer kritik och 
tillsägelser. Det skiljer sig även i sättet som tillsägelserna ges, pedagogerna har en mildare 
ton mot flickor medan pojkar tilltalas med en fast och robust röst. Elisabeth Öhrn i 
Granström och Einarsson förklarar att pedagogens interaktion med eleverna oftast handlar 
om arbetets innehåll eller ordningen i klassrummet. Pedagogen pratar sällan med eleverna 
om ämnen som ligger utanför skolsituationens ramar. Öhrn skriver att flickor gärna söker 
etablera en mer personlig kontakt med pedagogen än vad pojkarna är intresserade av. 
Flickorna försöker därmed skapa den här kontakten med pedagogen utanför 
klassrumssituationen. Pojkarnas kontakt med pedagogen avgränsas till ämnes- och 
kunskapsområdet.

3.6. Tillrättavisningar

Enligt Ogden (1991) hanterar en bra pedagog tillrättavisningen lågmält och privat 
tillsammans med eleven, på det viset behöver inte eleven skämmas inför klassen. Han 
menar att det är möjligt att lägga upp enskilda undervisningstillfällen i stället där det 
diskuteras lämpligt och olämpligt beteende, normer och regler för klassen. Han menar 
också att tillrättavisningar kan vara bra om de inte ges för ofta i förhållande till beröm, då 
kan effekten bevaras. Han skriver vidare att en pedagog som ger mycket positiva 
reaktioner på eleverna kan även ge fler tillrättavisningar. Ogden skriver även om 
pedagoger som har en hög toleransnivå, men som slutligen tycker att det går för långt och 
därmed tar i hårt med tillrättavisningarna. Han anser inte att det är en bra metod då
eleverna inte reagerar positivt på det. 
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3.7. Pedagogen och klassrumsinteraktionen

Stensmo (1997) skriver om en engelsk studie. Enligt den domineras lektioner i helklass av 
inledning, avslutning, frågor och svar och det är i de här momenten som interaktion mellan 
pedagog och elev förekommer. Det sker även uppföljning av frågorna och utvärdering av 
vad som sagts. Enligt studien var det pedagogen som använde 66 procent av 
undervisningstiden och eleverna fick dela på de återstående 33 procent. I Sverige har 
liknande studier genomförts med samma konstaterande. Studier visar att pedagogen 
härskar över undervisningen, vem som får tala samt samtalsämnet. Det är en viss grupp 
elever som dominerar i undervisningen och som får det största handlingsutrymmet.
Hundeide i Dysthe (2003) menar också att kommunikationen i klassrummet vanligtvis 
styrs av pedagogen och dennes frågor. Enligt honom, och den brittiska forskningen han 
skriver om, består 47 procent av klassrumsundervisningen av pedagogens frågor medan 8 
procent är elevernas uttalanden. Han skriver att frågorna försvårar för kommunikation, 
frågorna är ofta korta och koncisa och uppmanar till korta svar, pedagogerna ger inte 
mycket tid för eleverna att svara på ett djupare plan. Även Grøver Aukrust i Dysthe (2003)
påpekar den tredelade strukturen av samtalstid i klassrummet. Pedagogen dominerar med 
två tredjedelar, resten fördelas mellan eleverna. Likaså anser Lendahls och Runesson 
(1995) att elevers utrymme i undervisningen styrs av pedagogen, eftersom de styr över
planering, möjlighet till frågor samt aktiviteten i klassrummet.

Hundeide i Dysthe (2003) skriver också om interaktionen mellan pedagog och elev. Han 
förklarar att samspelet mellan dem begränsas om pedagogen har en negativ uppfattning av 
elevens kapacitet eller förmågor. Han skriver att det vill leda till självuppfyllande profetior, 
båda avvisar varandra och deras negativa förväntningar på varandra bekräftas. Hundeide 
skriver vidare om klassrummets ”intersubjektiva rum” vilket han förklarar som en osynlig 
och tyst definition av vad som är lämpligt i klassrummet vad gäller relationen deltagarna 
emellan, och det här styr och avgränsar vad som är passande beteende i klassrummet. Det 
här ”rummet” växer fram i klassrummet och avgör obemärkt hur samspelet ska vara. Enligt 
författaren finns det elever som inte klarar av att avkoda det intersubjektiva rummet och 
som därmed hamnar utanför. Det finns olika anledningar till varför de utesluts, det kan 
bero på tillbakadragande, inaktivitet eller en känsla av att vara nedvärderad, exkluderad 
och misslyckad. Hundeide avslutar med att betona att en bra pedagog skapar ett 
intersubjektivt rum som inkluderar alla elever på ett kreativt sätt så att de känner sig trygga 
och får lättare att kommunicera. Han skriver också om andra betingelser för interaktionen i 
klassrummet förutom det subjektiva rummet, exempelvis styrdokument, värderingar, 
undervisningsinnehåll, redskap, möblering samt ömsesidiga kontrakt mellan pedagog och 
elever. Följaktligen finns det faktorer som ligger bortom deltagarnas kontroll och som 
påverkar interaktionen. Hundeide påpekar att det är viktigt att vara medveten om de här 
faktorerna som styr vad som är naturligt i klassrummet om man vill förbättra eller utveckla 
det intersubjektiva rummet, annars kommer inte förändringarna vara stabila över längre tid.
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3.8. Elever och klassrumsinteraktionen

I Granström (2007) står det att läsa om en studie från 1995 gjord av Colnerud om 
pedagogers etiska dilemman. I studien beskrev pedagogerna svårigheten med att vara 
rättvisa i sin fördelning av uppmärksamhet, stöd och tid i undervisningen. De ansåg att de 
borde ge mer tid till de elever som var i störst behov. Därmed var det svårt att försvara hur 
några, oftast duktiga flickor, inte fick någon tid alls. I studien förklaras pedagogernas 
fördelning av tid och hjälp. Enligt Colnerud i Granström (2007) försöker pedagoger
bemöta eleverna allt eftersom de räcker upp handen. Det kan däremot förekomma undantag 
och principer att ta i beaktande, det kan vara en elev som inte kan vänta lugnt och som kan 
orsaka kaos om inte hjälpen ges direkt. Det kan vara att en elev behöver träna på att vänta, 
att hjälpen inte kan komma omedelbart. Andra elever kan enligt Colnerud ha svårt att sätta 
igång och därmed får de hjälp direkt oavsett om de bett om det eller inte. Enligt Colnerud 
och hennes studie är däremot inte eleverna införstådda med pedagogernas bakgrund till hur 
de fördelar sitt stöd bland eleverna, de tolkar utifrån sina egna referensramar.

Stensmo (1997) hävdar att det finns elever i ett klassrum som värderas högre än andra. 
Redan i skolan lär sig elever om de är vinnare eller förlorare i samhället. Förlorarna blir i 
ett klassrum oftast utstötta eller degraderade. Huruvida eleven är en vinnare eller förlorare 
bekräftas i lärandesituationer då de erbjuds olika sociala sammanhang i undervisningen. 
Pedagogen har inte alltid ledarskapet i klassrummet och flera olika typer av interaktioner 
förekommer medvetet eller omedvetet. Nilsson (1993) anser att samtalet i klassrummet 
förändras och avspeglar samhället. Den samtalsform som finns i klassrummet är genuin
och finns bara där. Författaren menar att det är en samtalsform som inte är naturlig och 
som endast kan tränas i skolan. Vidare anser han att det sker många olika typer av 
interaktioner i skolan, mellan pedagog och elev, elev och elev samt pedagog och pedagog. 

Nilsson (1999) skriver om olika interaktionsmönster som är viktiga att undersöka vid 
analysen. I klassrumssituationen visar sig ofta två mönster, trestegsinteraktion och 
symmetrisk interaktion. Trestegsinteraktionen kännetecknas av att pedagogen ställer en 
fråga, som eleven svarar på och som slutligen utvärderas av pedagogen. En sådan 
interaktion är ofta beroende av att eleverna är vända mot pedagogen och inte mot varandra. 
Interaktionen visar även ofta att det finns ett specifikt innehåll i undervisningen och en viss 
syn på kunskap. Nilsson (1999) fortsätter med att beskriva att det förekommer ett sökande 
efter pedagogens rätta svar vilket han menar kan drivas till ren gissningslek. Vad gäller 
synen på kunskap indikerar interaktionen att pedagogen har en objektivistisk syn, alltså att 
kunskapen är given. Kunskapen är mätbar, vilket visar sig i faktainlärning och en tävlan 
mellan eleverna. Lotsning, som Nilsson hävdar är en liknande form av interaktion i 
klassrummet, präglas av att pedagogen bryter ner sin ursprungliga fråga i mindre frågor så 
att eleven leds mot det rätta svaret. Ofta blandas trestegsinteraktion och lotsning i samma 
undervisningssammanhang.  Symmetrisk interaktion präglas av öppenhet, diskussioner där 
eleverna kan reflektera, argumentera samt att pedagogen håller sig mer i bakgrunden. 
Interaktionsmönstret är mer jämnt fördelat bland eleverna eftersom deras deltagande är 
frivilligt och inte framtvingat. 
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3.9. Delaktighet och engagemang

Dagens pedagoger vill ha ett större deltagande av eleverna i sin undervisning enligt Dysthe 
(1996). Utvecklingen i klassrummet jämfört med för femtio år sedan är stor, då det nu finns 
avsevärt fler diskussioner. I ett klassrum finns många olika elever och det är endast ett 
fåtal, alltid de samma, som hörs i undervisningssammanhang. Studier har visat att de elever 
som inte pratar inte heller lyssnar på diskussionerna eftersom de har en föreställning om att 
de inte kommer att lära sig något av de andra eleverna.  Dysthe (1996) behandlar tre villkor 
för att ett genuint lärande ska uppstå i undervisningstillfället vilka är; ”… äkta 
engagemang, delaktighet och höga förväntningar.” (Sidan 238). Enligt författaren uppnås 
äkta engagemang om eleverna dras in i klassens diskussion. Pedagogen måste även 
signalera att den tror att elevernas inlägg till diskussionen är av värde. Eleverna måste se 
en koppling mellan undervisningen i sig och sitt eget liv och sina egna erfarenheter. Vad 
gäller elevernas delaktighet anser Dysthe att det är många elever som är passiva och tysta i 
undervisningen, och att det borde arbetas mer på att utveckla olika former av deltagande 
för eleven. Det sista villkor som författaren behandlar är högt ställda förväntningar, och då 
menar hon exempelvis när pedagogen ställer genuina frågor och tar svaren på allvar. 
Elevens självrespekt ökar eftersom de bemöts med respekt för sitt tänkande och sitt 
kunnande. Genom interaktion får pedagogen enligt (2004) reda på elevers tankar, tankesätt 
och erfarenheter. Själva grundidén med kommunikationen är att delge varandra tankar. Det 
finns alltid en acceptans om någon har fel, tillsammans kan de arbeta fram lösningar.

Colnerud i Granström (2007) skriver att det inte förekommer någon aktivitet hos elever 
som räcker upp handen, och elever kan sitta inaktiva i långa stunder, enligt Colnerud upp 
till tio minuter. Vissa elever anpassar sig till situationen och bara väntar, hur länge det än 
må vara, andra ger upp och börjar med annat eller vandrar runt i klassrummet. Ytterligare 
andra går direkt till pedagogen utan att vänta. När eleven tar för sig på det viset kan han
antigen få hjälp trots att det inte var hans tur, eller han kan få avslag på sin begäran. I 
klassrumssituationen är det omöjligt för pedagogen att veta den exakta turordningen, så 
vissa elever kan enligt Colnerud dra slutsatsen att det finns principer som ska följas, man 
ska sitta och vänta på sin tur, men det gäller bara ibland, och bara för vissa. Pedagogen 
behöver inte följa principerna, men eleven ska.

     3.10. Interaktionsforskningens utgångspunkter 

Lindblad och Sahlström (2001) poängterar vikten av att studera interaktion i pedagogiska 
sammanhang. De anser att det är viktigt att undersöka verksamheterna på en djupare plan, 
”… på ett sätt som lyckas fånga deras karaktär på en konkret nivå.” (a.a.sid 9). Författarna 
menar att insikten om verksamheternas komplexitet är en förutsättning för att kunna 
bemöta dem på lämpligt sätt. De fortsätter med en beskrivning av interaktion sett ur ett 
sociokulturellt eller social-konstruktionistiskt perspektiv. Här ses interaktion som ett 
socialt agerande där människor förhåller sig till andras ageranden och på så vis konstruerar 
sociala relationer och strukturer. Lindblad och Sahlström (2001) anser att det är viktigt att 
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se pedagogisk interaktion som en process som måste kopplas till sin kontext. Författarna 
skriver att sedan andra världskrigen har Sveriges pedagogiska forskning varit associerad 
till reformarbete med ideologiska ståndpunkter, styrande överväganden, och krav på 
effektivitet. I forskningen har det framställts hur verksamheterna borde vara istället för hur 
de är.

Granström och Einarsson (1996) påstår att de första systematiska 
klassrumsobservationerna av beteende hos pedagog och elever gjordes i USA redan i 
början av 1900-talet. I Sverige kom forskningen av klassrumsinteraktion igång på 1960-
talet, med Karl Gustav Stukát som en av de första forskarna. De amerikanska studierna 
visade stor variation i pedagogernas interaktion med eleverna, vissa fick mycket 
uppmärksamhet, andra verkade bortglömda. Enligt författarna är inte resultaten 
förvånande, men det intressanta är att pedagoger över lag anser sig vara rättvisa i sin 
fördelning av interaktion. Vad gäller fördelningen mellan pojkar och flickor nämner 
författarna Inga Wernerssons studie från 1977. Hon fann att pojkar tar mest initiativ till 
interaktion med pedagogen såväl i pojkdominerade klasser som i flickdominerade klasser. 
Granström och Einarsson skriver också om Else-Marie Stabergs avhandling från 1992 där 
hon fann att skillnaden mellan pojkar och flickors interaktion i klassrummet är att pojkarna 
pratar mer rakt ut medan flickorna följer de oskrivna lagarna om att räcka upp handen och 
vänta på att få ordet. Enligt Lindblad och Sahlström (2001) ökar antal studier kring 
interaktionen mellan pedagog och elev. Det förklaras med att det skett ett stort genomslag 
av en konstruktionistisk syn på lärande och socialisation. 

Sahlström i Lindblad och Sahlström (2001) skriver om förutsättningar för jämlikheten i 
klassrum och han nämner att läroplanerna kräver att klassrummet ska erbjuda samtliga 
elever lika förutsättningar för goda framsteg. Han menar att läroplanerna är radikala då de 
hävdar ett större stöd till vissa elever för att alla ska erhålla lika förutsättningar. Författaren 
menar att tidigare studier inte riktigt lyckats åskådliggöra vad som är av vikt i det som 
händer i klassrummet, och han anser att det är viktigt att organisera deltagandet i 
undervisningen för att de olika eleverna ska ha lika förutsättningar för vidare skolgång eller 
arbetsliv. Sahlström är intresserad av att veta vad i klassrumsinteraktionen som är viktigt 
för att förstå hur klassrummet fungerar som en plats för jämlikhet. Vidare menar han att 
den viktigaste form för interaktion är via samtal, vilket är en dominerande aktivitet i 
undervisningssammanhang, eftersom lärande och socialisation sker i interaktion. 
Författaren anser att samtal i undervisningen är organiserade enligt komplexa och 
strukturerade former så att talturer och fördelning av responser kan kontrolleras. Sahlström 
diskuterar bänkarbete som ett sätt att gynna ”en skola för alla” Han anser att det på ett sätt 
är positivt med bänkarbete, eleverna får en individuellt anpassad undervisning, medan det 
på ett annat sätt förstörs genom att eleverna får välja bänkpartner. Han menar att de flesta 
elever väljer kamrater som är lika som sig själva, vilket medför att bänkarbete bidrar och 
förstärker differentieringen mellan eleverna och det blir svårt att nå jämställdhetsmål och 
själva syftet med ”en skola för alla”.
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4. Metod

Metodavsnittet behandlar val av forskningsansats, metodval, studiens urval, pilotstudie, 
genomförande av observationstillfälle 1 och 2, analys samt etiska förhållningssätt. 

4.1. Val av forskningsansats

Vi har valt att göra en kvalitativ studie, då vi ville veta vilken kvalitet det är på 
interaktionen i ett svenskt klassrum. Stukát (2005) skriver att kvalitativa studier har sin 
bakgrund i den humanistiska vetenskapen och bygger på en grund av hermeneutik och 
fenomenologi. I Kvale (1997) beskrivs Radnitzkys förklaring av hermeneutik:

Hermeneutiken som humanvetenskap studerar objektiveringarna av mänsklig kulturell verksamhet som texter 
för att genom tolkning av dem blottlägga den avsedda eller uttryckta meningen, för att upprätta gemensam 
förståelse eller möjligen till och med samförstånd, och allmänt i syfte att förmedla traditioner så att 
mänsklighetens historiska dialog kan fortsätta och fördjupas. (sidan 50.)

4.2. Val av metod

För att uppnå studiens syfte, att undersöka och beskriva den kvalitet på interaktion som 
finns mellan pedagog och elev, gjordes klassrumsobservationer. 

Rubinstein Reich och Wesén (1986) beskriver vikten av att välja lämplig 
observationsmetod utifrån vilken information som ska undersökas. De hävdar också att på 
grund av mänskliga faktorer som personligt engagemang, dagsform eller personliga 
referensramar är det bättre att vara fler än en person som observerar. Utifrån ovanstående 
författare bestämdes att vi båda skulle delta vid observationerna. Enligt Westin (1978) har 
observation visat sig vara lämplig som metod för att undersöka viktiga aspekter av det 
dynamiska skeendet i interaktionerna som uppstår i ett klassrum. Även Stukát (2005) 
beskriver observation som en bra metod när någon vill veta vad som verkligen händer, inte 
det som sägs hända, vilket kan vara en stor skillnad. Han menar att i en intervju kan ingen 
vara säker på att svaren är sanna. Nackdelar med observation är att den är tidskrävande. 
Vidare menar Stukát att det är vad som händer som observeras, inte tankar och känslor. 
Han menar att de som observeras kan påverkas om det används en kamera. Viktiga frågor 
att ställa sig inför en observation är hur, vem, när och vad som ska observeras. Enligt 
Stensmo (2002) är en fördel med videoinspelning att observatören kan bearbeta 
situationerna flera gånger. Inspelningen visar även kroppsspråk, blick och gester. Studiens 
metodval styrks även av Stukát (2005) då syftet är att ta reda på vad som händer i 
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klassrumsinteraktionen. För att resultatet skulle bli så tillförlitligt som möjligt valdes att 
pedagogerna inte fullt ut skulle vara medvetna om studiens syfte. Meningen var att de 
skulle påverkas så lite som möjligt i sina ageranden. Intervju som metod valde vi bort 
eftersom observation i det här fallet blir mer tillförlitligt, intresset ligger i att ta reda på hur 
det är, inte hur det sägs vara enligt eventuella intervjuobjekt. Efter inläsning av 
ovannämnda författare samt insikt om observation som metod beslutades att metoden var 
relevant. Westin (1978) beskriver en observationsstudie där det används ett kategorischema 
som är fastställt på förhand och den benämns som en strukturerad observation. 
Observatören är närvarande, men inte delaktig i undervisningssituationen. Sten Rönneberg 
skriver i Westin (1978) om en variant av ovanstående metod. Systematiska 
beteendeobservationer är planerade, registreringen sker direkt efter observationerna och 
objektiviteten är ett tydligt mål, även om det aldrig kan uppnås till fullo på grund av den 
mänskliga faktorn. Systematiska beteendeobservationer studerar vanligtvis beteenden 
under naturliga förhållanden, med deskriptiva studier, och ofta står observatören utanför 
beteendet som studeras. Observationsmetoden är vanlig när yttre beteenden studeras, men 
kan även tillämpas för studier av privata omständigheter, tankar, uppfattningar och 
liknande. Systematiska beteendeobservationer kan även benämnas som bland annat enbart 
beteendeobservationer, barnobservationer, naturalistiska observationer och direkta 
observationer. Rönneberg i Westin menar att metoden är lämplig för att undersöka
verkligheten, både den man har inom sig och den som finns runt omkring en. Han hävdar 
också att metoden ofta kan vara ett nödvändigt led i pedagogiska åtgärder, alltså kan den 
fungera som ett verktyg för att ge upplysningar om vissa förhållanden och vidare för att ta 
reda på om åtgärderna har haft effekt.  Rönneberg beskriver även problem som kan uppstå 
genom systematiska beteendeobservationer. De är tidkrävande, och därför tillämpas de inte 
så ofta som önskvärt. Han hävdar dock att nyare metoder inte är lika tidkrävande. Metoden 
kräver viss träning, olika mycket beroende på formen av datainsamling. Det krävs även 
administrativa förberedelser, som exempelvis godkännande från skola, vårdnadshavare 
samt klasspedagog. De som ska observeras behöver lära känna observatören och bli 
informerade, slutligen ska tiden för observation passa för samtliga involverade. Rönneberg 
beskriver svårigheten att välja adekvat metod för att göra datainsamling. Ofta i sådana 
observationer får observatören räkna med att utveckla en metod speciellt för ändamålet, 
vilket kan vara väldigt tidkrävande. 

Det är bara i observationssituationer som alla händelser finns beskrivna, enligt Kylén 
(2004). Han hävdar att den mest grundläggande metoden är observation. Det är vad som 
uppfattas av våra sinnen just nu som registreras. Det finns olika instrument som kan göra
observationer mer tillförlitliga, bland annat räknevärk och mätinstrument. Han menar att 
kameror kan vara ett bra hjälpmedel i observation men att observatören måste vara 
uppmärksam så inte integriteten på de som filmas kränks. Det bestämdes att kamera skulle 
användas som hjälpmedel under förutsättning att elevernas integritet inte kränktes.
Förutsättningar för observation är att observatören kan vara närvarande, men teknisk 
utrustning kan eventuellt ersätta närvaro. Det som kan observeras är enbart det som syns. 
Känslor och förklaringar som kan behövas är svårfångade i en observation. Det relevanta i 
studiens syfte är att undersöka interaktionens förfarande. Det ställs krav på observatören att 
kunna tolka kroppsspråk, gester och miner, de här kunskaperna i att tolka andas reaktioner
är avgörande för resultatet. Kamerans användning underlättar för att kunna återkomma till 
observationstillfällets synliga interaktion. När människor är observatörer måste 
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uppmärksamhet ligga på observatörens värderingar, slutsatser och tolkningar så de inte 
blandas med det som setts och hörts. Människan kan redovisa och observera beteenden, 
händelser och så vidare. Utifrån observatörens intresse kan det som är aktuellt observeras 
och resten uteslutas. Det som observeras studeras utifrån betraktarens ögon och beskrivs
därifrån, människor har alltid erfarenheter och sig själva i grunden för observation och i 
bearbetandet av materialet. Medvetenhet fanns om egna värderingar och tolkningar, därför 
återkopplades fortlöpande till studiens syfte. Vidare beskriver Kylén valet av observatör, 
en utomstående observatör deltar inte i processen, samt håller sig neutral till det som 
observeras. Det bestämdes att observatörerna inte skulle interagera med klassen, eleverna 
informerades om det vid inledande instruktioner. Vid observationer är det viktigt att en 
uthållighet finns, brister koncentrationen eller görs den inte neutralt sänks kvaliteten på de 
inhämtade uppgifterna. Genomförande av observationstillfällen skulle inte överskrida ett 
undervisningstillfälle för att optimal koncentration skulle uppnås. Vid observation
påverkas de personer som observeras och det kan medföra ett ändrat beteende. Det 
viktigaste att tänka på vid observation är hur observatören kan påverka situationen, vilket 
vi inte kan göra något åt men medvetenheten måste finnas. Kylén (2004) skriver om 
mänskliga observationer, de blir alltid subjektiva, men det kan minskas genom att 
observationerna struktureras, vilket i sin tur underlättar för bearbetningen av resultatet. Han 
skriver att en mindre strukturerad observation å andra sidan ger mer utrymme för tolkning 
och även oplanerade men för studien viktiga händelser. Då vi var medvetna om att risk för 
subjektivitet fanns strukturerades på förhand genomförandet av observationerna. Kylén 
lägger stor vikt vid syftet när strukturen ska bestämmas. Inför genomförandet av 
observationerna avgränsades vad som skulle studeras, samt beslutades att kameran skulle 
ställas i bakre delen av klassrummet, för att i möjligaste mån avidentifiera eleverna och 
minska kamerans effekt på dem. Det var däremot viktigt för studiens syfte att pedagogen 
syntes i kameran. Därtill bestämdes att en person skulle ansvara för kameran samt en 
person skulle ansvara för skriftlig dokumentation.    

Nilsson (1999) skriver om vad som bör tänkas på vid observation av undervisning. Han 
menar att observatörens placering i klassrummet har betydelse och det är även viktigt att 
dokumentera både inre och yttre miljö. Han förklarar att det kan upplevas obekvämt av 
klasspedagogen att ha någon som studerar en, samtidigt som det ofta ger positiva resultat i 
slutändan. Även om det kan vara tufft att läsa kan anteckningarna från observationerna ge 
oerhört viktig information om vad som pågår i klassrummet, och därmed har 
klasspedagogen möjlighet att utveckla och förbättra undervisningen. För att pedagogerna
skulle kunna känna sig bekväma och naturliga vid observationerna strävade vi efter en 
öppen och avslappnad relation. Videoinspelningar innebär enligt Nilsson både problem och 
möjligheter. Han skriver att det krävs ekonomi, teknisk kvalitet och en viss teknisk 
skicklighet för att inspelningarna ska bli brukbara och tillförlitliga. Han fortsätter med att 
förklara att inspelningen troligtvis behöver en viss tid att vänjas vid av eleverna, så att 
situationen blir så autentisk som möjligt. Nilsson påpekar att trots problemen som kan 
uppstå med dålig ljud- eller bildkvalitet så ger videoinspelningar värdefull och 
kompletterande information som inte fås genom annan dokumentation. Även Stensmo 
(2002) menar att dålig bild- och ljudkvalitet kan vara en nackdel. De observerade kanske 
agerar onaturligt på grund av deras vetskap om att de är iakttagna. En av anledningarna till 
att kameran placerades bakom eleverna var att de inte skulle påverkas av den i sin naturliga 
interaktion. Högskolan i Skövde erbjöd den tekniska utrustningen vilket bestod av en 
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digital videokamera samt en diktafon. Utrustningen höll teknisk god kvalitet. Medvetenhet 
fanns även om att pedagogens beteende i klassen kan vara förändrat då hon observeras.
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4.3. Urval

Studien genomfördes i en årskurs tre. Klassen består i sin helhet av fem flickor och sexton 
pojkar. Två elever får specialundervisning i matematik och svenska, de befinner sig i ett 
angränsande grupprum under delar av observationen. En elev har ett annat hemspråk än 
svenska.  Klassen går i en skola med ungefär 300 elever, i en västsvensk tätort med drygt 
10 000 invånare. Skolan är belägen i ett villaområde i utkanten av orten. De flesta eleverna 
kommer från ett medelklassområde och bor i villa. Klassen har två pedagoger, båda 
kvinnor i 35 års ålder.

Årskursen valdes eftersom den är relevant för oss, eleverna befinner sig inom det 
åldersintervall som vi blir yrkesverksamma inom. I en årskurs tre bedrivs 
undervisningsverksamhet som är lämplig att observera, eleverna har mer renodlade 
lektioner med målstyrd interaktion. Klassens elever sitter i bänkar vilket underlättar för oss 
vid observationen och bearbetningen.    

4.4. Pilotstudie

För att utveckla en större förståelse för hur observationer av en grupp på över tjugo 
personer kan arta sig valdes att genomföra prov-observationer under en hel skoldag kort tid 
innan själva observationstillfällena. Dagen utnyttjades till att knyta närmare kontakt och 
lära känna pedagoger och elever. En förförståelse för gruppsammansättningen skapades 
genom prov-observationerna.  Dagen inleddes med en kort presentation av oss samt 
information om elevernas, pedagogernas och vår roll i studien. Uppmaningar gavs om att 
eleverna och pedagogerna skulle bedriva sin verksamhet som vanligt. 
Undersökningsgruppen följdes under en hel dag och det gavs möjlighet att besluta var 
observatörerna skulle placera sig i klassrummet, diktafonens placering så ljudupptagning 
bäst skulle ske, samt ur vilken vinkel filmkameran skulle spela in. Vi fick även öva 
färdigheten att anteckna det vi observerade med hjälp av våra förkortningar och symboler
(Se bilaga 2), vilka ligger till grund för den senare analysen. Filmkameran användes inte 
under pilotstudien då godkännande från elevernas vårdnadshavare angående filmningen 
inväntades. Anteckningar fördes under dagen och sammanställdes senare samma dag. 
Även bearbetningen av pilotstudien utgjorde ett lärandetillfälle för kommande analyser.
Utifrån pilotstudien bestämdes att mer struktur behövdes över anteckningarna eftersom de 
blev svåra att tyda.

4.5. Genomförande av observationstillfälle 1 och 2
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Efter genomförd pilotstudie togs beslut om kamerans samt diktafonens placering för 
optimal bild- och ljudupptagning. Placeringen ska i så liten grad som möjligt påverka eller 
störa eleverna i deras arbete. Observationstillfällena började med att vi var på plats i god 
tid i klassrummet för att förbereda den tekniska utrustningen. Observatörerna intog sina 
positioner innan eleverna kom in. Rubinstein Reich och Wesén (1986) visar olika sätt att 
observera grupper och studien baserades på delar av deras metoder. De elever som ställde 
frågor till pedagogen eller gav kommentarer skrevs upp. Om de fick svar eller en reaktion 
från pedagogen antecknades det efter deras namn på en karta som förberetts över hur 
eleverna satt i klassrummet. Förfarandet pågick under hela lektionerna. För analysens 
struktur samt för att minska komplicerade och svårtydda anteckningar, delades varje 
observationstillfälle upp i mindre moment allt eftersom undervisningen ändrade form och 
karaktär. Exempelvis var läxförhör och eget arbete två olika moment. Ett eget 
anteckningsblad användes för varje moment. Eleverna kom till skolan och observatörerna 
var förberedda, eleverna intog sina platser och pedagogen startade sin lektion, 
observatörerna började filma och föra anteckningar. Vi förhöll oss passiva till lektionen 
och eleverna, fokus riktades mot observationen. Observationen avslutades i samband med 
att eleverna gick på rast. Resultatavsnittet inleds med en kort beskrivning av klassrummet 
där observationstillfällena sker. Vidare redogörs för observationstillfälle 1: matematik i 
halvklass, observationstillfälle 2: svenska i helklass, sedan följer en resultatanalys. 
Avslutningsvis beskrivs slutsatser som dragits genom analys av observationsmaterialet.

Nilsson (1999) skriver om observationer av undervisningen och ger intressanta idéer till 
genomförandet. Vi försökte som Nilsson skriver inta en diskret position i klassrummet, så 
eleverna inte skulle störas av oss och för att de kunde bete sig så naturligt som möjligt. 
Videokameran placerades bakom eleverna, i ett av hörnen, antecknaren var dock tvungen 
att sitta så elevernas ansikten, gester, mimik och kroppsspråk syntes, men hon försökte så 
mycket som möjligt dölja sig. Nilsson hävdar att det är viktigt att dokumentera vissa yttre 
faktorer kring observationsgruppen som kan påverka. Klassrummet är ljust, kvadratiskt och 
ena väggen består enbart av fönster, vilka släpper in mycket ljus. Rummet är utrustat med 
två datorer längst bak samt en dator framme vid tavlan. Eleverna sitter i bänkar i antingen 
tvågrupper eller tregrupper, alla framåtvända mot tavlan. Längs bakre väggen ryms ett 
antal uppställda böcker som är inriktade på det tema som eleverna för tillfället arbetar med. 
Det finns även hörselskydd till elevernas förfogande, en overheadapparat, en cd-spelare 
samt klassuppsättningar av litteratur. 

4.5.1. Observationstillfälle 1: Matematik i halvklass. 
Nedan beskrivs observationstillfällets tillvägagångssätt.

Det första observationstillfället med kamera var tidigt på morgonen. Utanför blåste det 
snöstorm vilket upptog elevernas uppmärksamhet vid flera tillfällen. Endast sju elever var 
närvarande, ämnet var matematik. Lektionen inleddes med läxförhör och traditionell 
katederundervisning i tjugo minuter av den sjuttiofem minuter långa lektionen. 
Fortsättningsvis arbetade eleverna enskilt under femtio minuter av lektionen. Sista fem 
minuterarna gav pedagogen ny läxa individuellt till samtliga elever. Under 
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observationstillfället var pedagog A ansvarig för undervisningen. Hon är en pedagog som 
har hög acceptansnivå.
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Resultat och bearbetning
Under läxförhöret ändrar pedagogen på elevernas sittplatser så hon kan se samtliga elever.
Ordet fördelas mellan eleverna så alla får en möjlighet att visa sina kunskaper. Pedagogen 
väntar ut eleverna, alla får en möjlighet att tänka ut ett svar. Allt eftersom förhöret 
fortskrider fördelas ordet mer ojämnt. Det är de elever som pratar rakt ut som interagerar 
med pedagogen. Mot slutet av förhöret är det endast fyra av sju som är delaktiga, vilka har 
kvalitativ interaktion med pedagogen, de för en diskussion angående 
undervisningsinnehållet. Involverade elever är dock de som pedagogen har lägst 
acceptansnivå för. Eleverna får oftast tillsägelser om bland annat att vara tysta och vänta på 
sin tur i diskussionen. Likväl är det de här eleverna som får mest utrymme i aktuell 
undervisning och pedagogen värderar högt deras svar. Diskussioner förs om hur eleverna 
kommit fram till svaren och de får tid att förklara sig. Övriga elever sitter passiva, längst 
bak i klassrummet och faller bort ur interaktionen allt eftersom den framskrider. Eleverna 
som inte interagerar är en pojke (Elev Ö) och två flickor.

Enskilt arbete startar med arbetsuppgiftsutlämning, då pedagog A håller en diskussion med 
varje enskild elev om vad som är lämpligt för den att arbeta med. Eleven är delaktig i vad 
den vill göra medan pedagogen kontrollerar lämplighet och svårighetsgrad på uppgiften. 
Allt eftersom eleverna tilldelats sina uppgifter arbetar de enskilt. Arbetsmiljön präglas av 
lugn och koncentration. Pedagog A söker upp den pojke som interagerade minst under 
läxförhöret. Vi väljer att benämna honom som elev Ö. Pedagogen har med sig konkret 
material och ger extra instruktion utan att eleven bett om hjälp. Hon utmanar med liknande 
uppgifter för att kontrollera att eleven förstått innan hon lämnar honom. Pedagog A är 
uppmärksam, blicken förs över gruppen för att se vilka som behöver hennes hjälp. Hon 
söker upp eleverna allt eftersom de påkallar hjälp. Hjälpen består av att hon stöttar eleverna 
så att de själva kommer fram till lösningen. Pedagog A återkommer till elever hon tidigare 
hjälpt för att följa upp. Elev Ö passiviseras eftersom han räcker upp handen under lång tid 
och just som pedagogen vänder sig i hans riktning har han sänkt armen. Beteendet 
upprepas under en längre period. Pedagogen hinner hjälpa flera andra elever innan elev Ö 
får hjälp. Vissa elever sitter på sin plats och räcker upp handen när de vill ha pedagogens 
hjälp, medan andra söker upp henne. De elever som söker upp pedagog A får hjälp direkt. 
Under arbetspasset har pedagog A många kvalitativa diskussioner med eleverna som angår 
undervisningsinnehållet. Vissa elever har fler sådana interaktionstillfällen med pedagogen, 
andra har få eller inga. 

När fyrtio minuter har gått av arbetspasset börjar eleverna bli oroliga, de vandrar omkring, 
pratar sinsemellan och sysslar med annat än tänkt undervisningsinnehåll. Verksamheten 
bedrivs dock lågmält och lugnt. Två elever har haft särskild undervisning i angränsande 
grupprum, de kommer tillbaka till gruppen och får instruktioner av pedagogen för fortsatt 
arbete. En av de här eleverna kommer att benämnas som elev Ä. Pedagogen 
uppmärksammar elevernas oro och uppmanar till arbetsro. Elev Ä söker verbalt 
pedagogens uppmärksamhet, går fram till pedagogen, men ombeds vänta. Elev Ä söker då 
upp en annan elev, en flicka, för att få hjälp. Elev Ä får hjälp och återvänder till sin plats, 
arbetar själv och söker åter igen upp flickan för att få bekräftat sitt arbete, vid det här 
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tillfället söker inte elev Ä pedagogen. Elev Ä får åter igen hjälp av flickan. Avslutningsvis 
ges individuellt ny läxa till samtliga. Pedagogen avbryter för rast.
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4.5.3. Observationstillfälle 2: Svenska i helklass
Nedan beskrivs observationstillfällets tillvägagångssätt.

Lektionen fördes i helklass och inleddes med introduktion till dagens arbete. 
Morgonrutiner med veckovärdar avklarades under de första tio minuterarna. De nästa 
femtio minuterarna bestod av högläsning i par samt individuell läsförståelseträning. 
Avslutningsvis ägnades tio minuter av arbetspasset åt grammatik. Under 
observationstillfället var pedagog B ansvarig för undervisningen. Hon är en pedagog som 
har låg acceptansnivå.

4.5.4. Resultat och bearbetning
Dagen inleds med att pedagog B hälsar i hand med samtliga elever. Lektionen börjar med 
att veckovärdar utses, en av eleverna drar almanackan och redogör för dagens lunch. Under 
introduktionen till högläsningen återkopplar pedagog B till tidigare läst text samt bjuder in 
till dialoger. Pedagogen lyfter bokens innehåll och kopplar till elevernas verklighet.  
Samtalet styrs av pedagogen och utrymmet fördelas bland eleverna, vissa elever tillåts 
diskutera medan andra inte. Av de elever som ingår i en diskussion finns det elever som 
har en kvalitativ interaktion medan andra får en kort bekräftelse. De elever som ingår i en 
kvalitativ interaktion deltar i en ömsesidig dialog med pedagogen, där samtalet utvecklas 
genom interaktionen. De elever som får en kort bekräftelse deltar inte i en aktiv dialog och 
samtalet utvecklas inte. Introduktionen avslutas med att samtliga elever får berätta en sak 
från helgen. Det här sker systematiskt efter hur de är placerade i klassrummet, även här ger 
pedagogen respons med olika kvalitet.  

Nästa del består av högläsning då eleverna parvis placerar sig var de vill i klassrummet och 
grupprummet. Pedagog B uppmanar vissa elever att starta arbetet omedelbart. Andra elever 
flyttar hon på då de tycks sitta olämpligt. Eleverna läser för varandra medan pedagog B 
lyssnar och hjälper paren. Arbetsmiljön präglas av högläsningen, ljudnivån är hög. 
Pedagogen uppmärksammar åtskilliga gånger elevernas oro och uppmanar till arbetsro. 
Efter fyrtio minuter börjar eleverna bli oroliga, de vandrar omkring, pratar sinsemellan och 
sysslar med annat än tänkt undervisningsinnehåll och ljudnivån stegras. Under hela 
momentet handleder pedagog B eleverna i deras högläsning.

När tio minuter återstår av lektionen bryter pedagog B för en repetition av adjektiv, 
substantiv och verb. Inledningsvis får eleverna i uppgift att beskriva en bänk med adjektiv. 
Pedagogen fördelar ordet mellan eleverna, funderar högt huruvida hon gett alla ordet. 
Samtliga elever är delaktiga i interaktionen, det är dock stor variation på kvantitet och 
kvalitet i interaktionen. En elev får ordet en gång medan en annan får ordet fem gånger.  
Hon rättar eleverna när deras uttalanden blir fel. Vidare får eleverna säga substantiv och 
verb. Pedagogen ger samtliga elever en tillsägelse om att inte prata rakt ut. Vid ett flertal 
tillfällen ger hon tillsägelser till enskilda elever om att vara tysta. Vidare återkopplar 
pedagog B till tidigare arbete som eleverna gjort om adjektiv och hon instruerar kortfattat. 
Eleverna plockar fram materialet och arbetar de sista minuterarna enskilt. Pedagogen 
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handleder eleverna under arbetet. Avslutningsvis får eleverna en kollektiv tillsägelse om att 
förbättra sitt beteende i klassrummet till nästa lektion. 

4.6. Analys

Bearbetningen påbörjades redan samma dag som genomförandet. Filmen låg som underlag 
och studerades vid upprepade tillfällen med fokus på vårt syfte att beskriva kvaliteten på 
interaktionen mellan pedagog och elev, nya anteckningar fördes kring interaktionen. Att 
observationstillfällena var uppdelade i moment underlättade vid analysen, då 
anteckningarna blev tydligare och lättare att avläsa samt att de moment för moment kunde 
bearbetas i samband med filmen. Momenten analyserades med utgångspunkt i olika former 
av interaktion, vi sökte mönster och grupperingar. Frågor som låg till grund för våra första
iakttagelser var: Vilka elever får svar på sina frågor eller kommentarer? Vilka elever
interagerar med pedagogen? Vilket utrymme får eleverna i undervisningen? Vilket 
utrymme i undervisningen ger pedagogen? Hur artar sig interaktionen? Var det pedagogen
eller eleven som initierade till elevens aktivitet? När vi studerat vårt observerade material 
sökte vi olika kombinationer. Vilken roll har pedagogen och hur ser interaktionen med 
elever ut?

4.7. Trovärdighet

Studiens avgränsning påverkar troligen trovärdigheten. Resultatet hade kanske fått en 
starkare validitet om observationstillfällena varit fler och om det hade funnits fler kameror
som hjälp i observationen av interaktionen. Observatörernas oerfarenhet i 
forskningsmetoden kan ha påverkat resultatet. Observation av människor är även svårt att 
hålla på en objektiv nivå utan egna värderingar och tolkningar, det finns ändå en 
medvetenhet och ett aktivt arbete att hålla värderingar ifrån arbetet och att tolka på en 
objektiv nivå. Undersökningsgruppen bestod av övervägande antal pojkar, vilket kan ha 
påverkat resultatet. Granström och Einarsson (1996) nämner en studie av Wernersson där 
interaktionen domineras av pojkar i såväl pojk- som flickdominerade klasser. Studien hade 
förmodligen sett annorlunda ut om det endast varit en pedagog att studera. Gruppen 
befinner sig i en mindre ort, de flesta svenskar, vilket kan ha influerat resultatet. Klassens 
sammansättning är inget vi kan göra något åt, den ser ut som den gör och bearbetning får 
göras efter resultatet. Trovärdigheten borde bli större då vi inte hade några förkunskaper 
om klassen och kunde därför inte heller välja var vi skulle genomföra vår studie. De två 
pedagogerna visade att elevers beteende ändrade sig med olika pedagoger vilket styrker 
vårt resultat.

4.8. Etik
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Enligt Vetenskapsrådet (2007) bör forskare tänka på fyra etiska grundprinciper, de handlar 
om information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande. Sammanfattningsvis går de här 
principerna ut på att skydda uppgiftslämnare och deltagare i aktuell forskning. 
Informationsprincipen handlar om att göra deltagarna medvetna om studiens syfte, de 
medverkar frivilligt samt har en rätt till avbrytande. Samtyckeprincipen handlar om 
deltagarens egenbestämmande angående medverkan, dess omfattning och villkor. 
Konfidentialitetsprincipen går ut på att skydda deltagarens identitet och är likvärdig med 
sekretess och tystnadsplikt. Principen om nyttjande handlar om att den insamlade 
informationen endast får användas i aktuell forskning. Initialt kontaktades rektor vid skolan 
för att få ett godkännande för studiens genomförande. Därefter kontaktades de berörda 
klasspedagogerna samt elevernas vårdnadshavare. Vid information om studien meddelades 
inte pedagogerna om syftet i sin helhet, då det kunde påverka deras ageranden, medvetet 
eller omedvetet. Däremot fick de veta så mycket som möjligt, att studien handlade om 
klassrumssituationen. De etiska principerna informerades det om inför observationerna, till 
såväl pedagoger som vårdnadshavare i ett hembrev (se bilaga 1). De etiska principerna 
ligger till grund för den undersökning och forskning som kommer att bedrivas. 
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5. Resultat   

För att tydliggöra redovisningen av resultatet har det utifrån studiens syfte, om vilken 
interaktion som sker mellan pedagog och elever samt hur den artar sig, sammanställts 
grupperingar av eleverna och mönster i interaktionen mellan pedagog och elev. 

5.1. Grupperingar:

Eleverna i klassen kan grupperas utifrån liknande beteenden, exempelvis passiva, aktiva, 
tysta, högljudda, fokuserade och ofokuserade. Dessa beteenden kan kombineras i olika 
konstellationer. Grupperingarna är inte statiska, beroende på undervisningsmetod och 
innehåll grupperas eleverna olika.

1. I klassen finns elever, vilka samtliga är pojkar, som ständigt tar för sig av 
undervisningsutrymmet, pratar rakt ut och påkallar uppmärksamhet. Om eleverna 
inte får undervisningsutrymmet klagar de över att de aldrig får prata, eller att
frågorna och diskussionen ligger på en för låg nivå. Eleverna har svårt att dela med
sig av interaktionsutrymmet, de reagerar högljutt då de inte får delta och tar 
utrymmet från de andra eleverna. De är fokuserade på innehållet i undervisningen
eftersom de alltid vet vad som diskuteras och kan delta. Två av eleverna räcker 
exempelvis upp handen för att få ordet. Inledningsvis sitter de på stolen, då de inte 
får ordet räcks handen allt högre upp och de börjar ge ifrån sig gnällande ljud. 
Ytterligare en stund senare ligger de över bänken med handen upp och klagar över 
att de aldrig får prata, vilket resulterar i att de får ordet. 

2. Det finns elever som är aktiva utan att det rör sig om undervisningsinnehållet, de 
pratar sinsemellan om annat än undervisningsinnehållet, lämnar sina platser för att 
tala med klasskamrater, vässa pennor förhållandevis ofta eller gör annat som inte är 
relevant för undervisningen. Eleverna är inte fokuserade på 
undervisningsinnehållet, då de inte ber om ordet eller om pedagogens hjälp. En av 
eleverna visar upprepade gånger på sådant beteende då eleven vandrar mållöst 
omkring i klassrummet. Eleven är tillsynes ointresserad av undervisningen och
småprat förs med de närmaste klasskamraterna.  

3. Några elever, både pojkar och flickor, skiljer sig från övriga klassen då de är tysta 
och lugna. De tar aldrig för sig av ordet men räcker upp handen och svarar på tilltal. 
Eleverna lämnar aldrig sina platser om det inte är nödvändigt eller relevant för 
undervisningen. Eleverna är aktiva i undervisningen, men påkallar inte 
uppmärksamhet mer än att de räcker upp handen, i det hänseendet är de passiva.
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Eleverna följer de traditionella normer och regler som finns för hur interaktion ska 
bedrivas, eleven räcker upp handen och väntar på sin tur. Elevbeteendet leder till att 
de inte interagerar med pedagogen då hon prioriterar de som tar 
undervisningsutrymmet. Elevernas beteenden leder till att de antingen räcker upp 
handen och är tysta eller är enbart tysta. Några elever exemplifierar den här 
elevgrupperingen då de i ett tidigt skede av undervisningen hamnar utanför 
interaktionen. Eleverna gör det som förväntas av dem enligt de traditionella normer 
och regler. I motsats till gruppering 1 reagerar de inte över situationen utan arbetar 
som om situationen är naturlig för dem.

4. En elev befinner sig ofta på extraundervisning och kräver en till en interaktion med 
pedagogerna, vilket bidrar till att individen bildar en grupp för sig.
Extraundervisningen sker i ett angränsande rum och eleven exkluderas från 
undervisningen och interaktionen som sker i klassrummet. Eleven behandlas inte 
som de övriga i klassen, då individen behöver ses efter mer och uppmanas till 
arbete när han/hon befinner sig i klassrummet. Om inte eleven får den här 
uppmärksamheten engagerar sig eleven i andra aktiviteter som ligger utanför
undervisningens syfte som exempelvis lek med en avstängd dator under 
matematikundervisningen. Eleven förs vid upprepade tillfällen tillbaka till det 
aktuella undervisningsinnehållet men handledningen räcker inte till, eftersom 
eleven återkommande lämnar sin plats för nya aktiviteter som inte rör 
undervisningen.  

5.2. Olika former av interaktioner

I interaktionen mellan pedagog och elev kan det urskiljas mönster. Beroende på hur 
interaktionen gestaltar sig, kan interaktionen rangordnas från en symmetrisk interaktion 
med flervägskommunikation till asymmetrisk interaktion med envägskommunikation. 

a) Symmetrisk interaktion på elevens initiativ: då pedagog och elever har en 
ömsesidig interaktion angående planerat undervisningsinnehåll. Interaktionen håller 
en hög kvalitet då eleven utvecklar sina tankar och sin förståelse, pedagogen 
handleder eleven genom samtalet och ställer de utmanande frågorna som behövs för 
att leda in eleven i sin proximala utvecklingszon. En elev förklarar exempelvis hur 
klockan fungerar. Pedagogen förstår inte elevens argument och försöker vid 
upprepade tillfällen få eleven att uttrycka sig tydligare vilket eleven inte har 
förmåga att göra. En av klasskamraterna förstår elevens förklaring men kan 
uttrycka sig annorlunda. De båda eleverna diskuterar tillsammans med pedagogen, 
resultatet blir att alla inblandade parter uppnår en djupare förståelse av hur klockan 
fungerar.

b) Symmetrisk interaktion på pedagogens initiativ: pedagogen ställer intresserat frågor 
utefter sitt aktuella undervisningsinnehåll med följdfrågor. Det finns en 
begränsning i interaktionens innehåll som avgörs av pedagogen. Eleven ges 
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möjlighet att på pedagogens villkor reflektera och argumentera i svaren. Pedagogen 
avgör vem som får interagera, hur länge och hur innehållet ska utformas. 
Pedagogen diskuterar exempelvis Stockholm med eleverna, pedagogen ställer 
fördjupande frågor som inte är självklara utan gör att eleven får tänka en gång till.    

c) Asymmetrisk trestegsinteraktion: pedagogen ställer en fråga, eleven svarar,
pedagogen utvärderar svaret. Interaktionen styrs helt av pedagogen, elevens 
svarsutrymme avgränsas utifrån frågan och pedagogens utvärdering av svaret. 
Pedagogen styr hela interaktionen, eleven har få påverkningsmöjligheter. Då 
asymmetrisk trestegsinteraktion används präglas undervisningsinnehållet av 
läxförhör. Pedagogen får på ett effektivt sätt en överblick över elevernas kunskaper. 
Undervisningen präglas av den här typen av undervisning. Vid flertalet tillfällen 
bedrivs trestegsinteraktion, exempelvis vid läxförhör. Pedagogen frågar samtliga 
elever olika många gånger om läxan angående klockan. Eleverna får frågor där det 
finns ett givet svar, de svarar och pedagogen utvärderar svaret, vissa elever får en 
kort bekräftelse medan andra svarar fel och får möjlighet att utveckla eller får 
svaret rättat av pedagogen.   

d) Kort asymmetrisk interaktion med alla: pedagogen låter samtliga i klassen få ordet 
under en kortare stund, löpande band effekt. Pedagogen styr interaktionen angående 
form och innehåll, elevernas interaktionsutrymme är minimalt, då endast ett kort 
svar accepteras. Samtliga elever har lika förutsättningar och begränsningar i 
interaktionen, exempelvis får samtliga elever enbart berätta om en händelse från 
helgen. Pedagogens roll i den korta asymmetriska interaktionen består i att fördela 
och avgränsa talutrymmet bland eleverna. Interaktionen präglas av snabbhet, 
samtliga elever hinns med under kort tid.

e) Asymmetrisk interaktion med enskilda elever: pedagogen går systematiskt runt och 
kontrollerar elevernas arbeten. Ibland förekommer ingen interaktion alls, 
pedagogen informerar sig om elevens arbete och lämnar eleven ifråga. Vid de här 
tillfällena har eleven utfört sitt arbete med bra resultat. Ibland utvärderar och ger 
pedagogen respons utefter elevens arbete, då har inte eleven utfört sitt arbete med 
bra resultat enligt pedagogens referensram. Interaktionen varierar stort beroende på 
elevens resultat i arbetet. Under eget arbete är interaktionsformen vanligt 
förekommande. Pedagogen vandrar runt bland eleverna och vid flertalet tillfällen 
läser hon över elevens axlar och kontrollerar deras arbeten.

f) Asymmetrisk interaktion med envägskommunikation: under resultatbearbetningen 
syns flera olika former av tillrättavisningar, som inte bär prägel av hög kvalitativ 
interaktion vad gäller undervisningsinnehållet. Formen utmärks enbart av att 
pedagogen ska hålla ordning i klassen:

- Fysisk : pedagogen leder eleven till sin plats eller lägger en hand på den.
- Verbal till enskild elev: pedagogen ger tillrättavisning individuellt till eleven.
- Verbal till enskild elev inför grupp: pedagogen ger tillrättavisning till enskild 

elev inför hela klassen.
- Verbal till samtliga elever: pedagogen ger tillrättavisning till samtliga i klassen
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- Tyst: då pedagogen med blicken, gester eller kroppsspråk tillrättavisar 
eleverna.   
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5.3. Slutsatser

I följande avsnitt beskrivs slutsatser utifrån resultatet. Det kommer att redogöras för 
kopplingar mellan grupperingar och olika former för interaktion (se 5.1 och 5.2). De 
kombinationer som uppstår är inte statiska. I olika undervisningssammanhang, beroende på 
undervisningsmetod, pedagog och innehåll ändrar sig gruppsammansättningarna. Det finns 
även stor spridning inom interaktionsformerna, hur mycket en elev ingår i 
interaktionsformen kan variera i stor grad mellan eleverna. Exempelvis kan de elever som 
ingår i elevgrupp 1 få olika mycket kvalitativ interaktion men ändå befinner de sig i samma 
form av interaktion.

1) Elevgrupp 1 deltar i samtliga interaktionsformer. Karaktäristiskt för grupperingen
är att eleverna har fokus på och hög aktivitet i undervisningen. Eleverna räcker upp 
handen, visar engagemang, de deltar aktivt i interaktionen och tar för sig av 
undervisningsutrymmet, de här eleverna tar ingen hänsyn till om de övriga eleverna 
vill delta i interaktionen, vilket syns när de oavbrutet tar pedagogens 
uppmärksamhet och talar rakt ut. Interaktionen är initierad av eleverna, inte av 
pedagogen och samtliga i grupperingen är pojkar. Grupperingen utmärks av att 
eleverna har mest kvalitativ interaktion med pedagogen, samtidigt som de får flest 
tillrättavisningar. Pedagogen får vid upprepade tillfällen tillrättavisa eleverna 
eftersom de inte räcker upp handen och väntar på sin tur eller att de pratar rakt ut. 
Tillrättavisningarna ger ingen effekt, eleverna tar inte till sig av pedagogens kritik 
utan deras fokus är riktad mot undervisningsinnehållet. Individerna i gruppen styr 
interaktionerna i klassen och grupperingen består av ett fåtal elever.

Vid enskilt arbete ligger elevernas fokus fortfarande på arbetsuppgiften, de arbetar 
flitigt och är koncentrerade på sitt arbete. Det här syns då eleverna sitter 
framåtlutade över sin bänk och arbetar, när de övriga eleverna tappar fokus och 
strövar runt i klassrummet påverkas inte den här elevgruppen. De stör inte övriga 
klasskamrater som de tidigare gjort. Eleverna är inte heller i behov av pedagogens 
uppmärksamhet, eftersom de inte ber om den. 

Utmärkande var även elevgruppens olika agerande med pedagogerna. I motsättning 
till ovan beskrivna interaktion präglades interaktionen med pedagog B av 
interaktionsform C, D, E och F. Den låga acceptansnivån hos pedagogen präglar 
interaktionsformerna. Eleverna ges inget utrymme att interagera på eget initiativ, då 
pedagogen har dem under sträng kontroll. Det finns ingen möjlighet för eleverna att 
ta för sig av interaktionsutrymmet, så de hamnar automatiskt innanför pedagogens 
ramar. 

2) Elevgrupp 2 deltar i interaktionsform B, C, D och E. Utmärkande för gruppen är att 
de inte deltar i kvalitativ interaktion, de varken tar för sig av interaktionen eller 
inbjuds till deltagande av pedagogen. Elevgruppen får inte tillrättavisningar även då 
de stör andra elever eller sysslar med saker som inte rör undervisningen. Pedagog B 
ser inte de här eleverna och kan därför inte påverka deras beteende, en elev ägnar 
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exempelvis sin uppmärksamhet på klassrumsinredningen och småpratar lite med 
kamraterna, vilket sker när pedagogen har fokus på annat. När pedagogen åter igen 
riktar fokus på klassen är eleven snabbt tillbaka på sin plats. Karaktäristiskt för 
grupperingen är att eleverna bemöter pedagogens initiativ till interaktion, men de 
tar inte själva interaktionsutrymmet. Elevgruppen följer klassrumsregler som att 
räcka upp handen och vänta på sin tur. Individerna i den här grupperingen befinner 
sig inte konstant här. De kan under längre eller kortare perioder röra sig mellan 
olika grupperingar men många av eleverna befinner sig någon gång i den här 
grupperingen. Eleven som beskrivits befann sig i den här grupperingen under en 
kortare period, sedan riktar eleven åter igen fokus mot undervisningsinnehållet. 
Grupperingen återkommer hos båda pedagogerna och består av en större del av 
klassens elever. 

3) Elevgrupp 3 deltar i interaktionsform A, B, C, D och E. Typiskt för elevgruppen är
att de är tysta och lugna och påkallar inte uppmärksamhet. De är både pojkar och 
flickor, eleverna får inte tillrättavisningar. Skillnaden mellan gruppering 1 och 2 är 
att de här eleverna arbetar aktivt och självständigt med undervisningsinnehållet. En 
elev arbetar exempelvis på under arbetspasset och då problem uppstår och eleven 
behöver hjälp så har pedagogen sin uppmärksamhet riktad mot stökigare elever. 
Eleven räcker upp handen men får ingen hjälp då pedagogen inte ser eleven, efter 
en lång stund ser pedagogen eleven och ger omedelbart hjälp. Under tiden som 
eleven suttit och väntat på pedagogen har andra elever gått till pedagogen och tagit 
för sig av uppmärksamheten. De flesta eleverna i klassen hamnar tillfälligt i den här 
grupperingen, däremot är inte förekomsten av elever i grupperingen lika stor som i 
gruppering 2.

4) Elevgrupp 4 deltar i interaktionsform C, D och F. Utmärkande för grupperingen är 
att det enbart är en elev som ingår i den, eleven deltar inte i någon form av 
kvalitativ interaktion eller öppna frågor. Utmärkande är att eleven inte ingår i 
interaktionsform E där pedagogen systematiskt kontrollerar elevernas arbete.
Interaktionen präglas av tillrättavisningar då eleven återkommande hamnar utanför 
pedagogens ram för lämpligt beteende. Eleven kommer vid ett tillfälle tillbaka från 
specialundervisning, får då tilldelad arbetsuppgift som skiljer sig från övriga 
klassens uppgifter. Eleven börjar arbeta, får inte den hjälp som behövs av 
pedagogen utan vänder sig till en av kamraterna och beteendet upprepar sig. 
Slutligen ger eleven upp arbetet och vänder sin uppmärksamhet mot en avstängd 
dator och knappar ostrukturerat på den. 
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6. Diskussion 

I diskussionen kommer metoden och resultatet att diskuteras i förhållande till litteraturen. 

6.1 Metoddiskussion 

Nedan följer vår kritiska granskning av metoden. Rubriker från metoden återkommer och 
diskuteras.

6.1.1. Val av metod
Diskussioner fördes inledningsvis kring huruvida enskilda intervjuer av pedagogerna vore 
en lämplig metod. Fördelar som sågs med det var att vi skulle få en djupare insikt om 
pedagogernas avsikt och medvetenhet kring sin interaktion med eleverna. Nackdelar som 
upptäcktes genom litteratursökning var dock risken att pedagogernas uttalanden inte skulle 
vara sanningsenliga, då svaren gärna tillrättaläggs efter frågornas karaktär. Efter 
sammanställd litteratur anser vi att valet av metod var relevant för studiens syfte. Fördelar 
med att använda en observationsmetod var att studiens syfte framstod på ett genuint sätt 
utan att pedagogerna till fullo var medvetna om vad som undersöktes. De visste att vi 
skulle undersöka klassrumssituationen men hade de vetat mer kanske deras ageranden hade 
ändrats, medvetet eller omedvetet, och tillförlitligheten i vårt resultat hade påverkats 
negativt. Pedagogerna visade förståelse och godkände observationerna utan att veta 
studiens hela syfte. Nackdelar med observation är svårigheten i att få en djupare insikt om 
pedagogens ageranden, deras förförståelse och kunskap om eleverna är inte synliga i 
observationer, endast det synliga framkommer. Efter överväganden beslutades ändå att 
observation var lämpligaste metod.

6.1.2. Urval
Valet av undersökningsgrupp gjordes slumpvis, inga förkunskaper om gruppen fanns, 
endast årskursen var urvalskriterium. Gruppen bestod övervägande av pojkar vilket kan ha 
påverkat resultatet. Eftersom fokus inte låg på genusaspekten, bortsågs den här 
omständigheten. I klassen fanns två pedagoger, vilket medförde att eleverna hade olika 
pedagoger att förhålla sig till. Vi kunde se olika pedagogers interaktioner med samma 
grupp elever. Det faktum att det fanns två pedagoger att observera har både fördelar och 
nackdelar. Olikheterna i deras interaktion kan diskuteras men det blir även en ytligare 
observation eftersom underlaget är tunnare. Hade vi observerat samma pedagog fler gånger 
kunde vi fått ett djupare underlag för att kunna se mönster och kunna dra slutsatser. 
Pedagogerna var ungefär lika gamla, vilket kanske påverkade resultatet. Andra faktorer 
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som kunde påverka observationen var klassens övervägande homogena kulturtillhörighet. 
Endast en elev härstammade från en annan kultur.
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6.1.3. Pilotstudie
Observation som forskningsmetod var en ny erfarenhet, därför beslutades att en pilotstudie 
skulle genomföras. Mer erfarenhet krävdes för att utveckla ett genomförbart 
tillvägagångssätt samt att studien skulle få så tillförlitliga resultat som möjligt. Pilotstudien 
var tidskrävande och omfattande dock nödvändig för vår kunskap och färdighet i 
observationsstudier, men vi förstod att avgränsning var viktigt. Det filmades inte under 
pilotstudien eftersom godkännande från samtliga vårdnadshavare inväntades. Vi ser dock 
att filmning vore en fördel i pilotstudien då undersökningsgruppen kunde ha gjort sig 
bekanta med kameran och vana vid dess närvaro. Alternativt kunde filmkameran ha 
funnits, dock utan film, så eleverna fick göra sig förtrogen med dess närvaro. 
Undersökningsgruppen fick möjlighet att vänja sig vid vår närvaro under pilotstudien. 
Studien genomfördes kort tid inför observationerna vilket gjorde att undersökningsgruppen 
var bekant med observatörerna och observationssituationen. I enlighet med ovanstående 
faktorer ser vi pilotstudien som en nödvändig förutsättning, om vi inte hade genomfört den 
skulle förmodligen analysen av observationsanteckningarna varit svårare att göra.

6.1.4. Genomförande av observationstillfälle 1 och 2
Under observationerna gjordes så fullständiga och breda anteckningar som möjligt för att 
skapa ett tillförlitligt underlag för bearbetningen. Filmen skulle dokumentera pedagogens 
interaktion med eleverna, både i grupp och enskilt. Videokamerans placering tror vi kan 
påverka elevers beteende. Om kameran är synlig för eleverna finns det nog risk för att de 
inte agerar naturligt, därför placerades den längst bak i klassrummet. Under de första 
minuterarna visade eleverna att de var medvetna om den, de tittade bakåt eller vinkade och 
skrattade, men snart upptogs deras intresse av annat. Fördelen med filmningen var att hela 
pedagogens agerande var dokumenterat för senare bearbetning vid analysen, samt att den 
andra observatören kunde fokusera på elevernas interaktion och agerande. Syftet med 
anteckningarna var att de skulle täcka upp så mycket som möjligt av elevernas förfaranden. 
Observationstillfällena delades upp i mindre moment allt eftersom undervisningen ändrade 
form och karaktär, för att strukturera upp inför analysen. Varje moment antecknades på 
nytt papper, vilket underlättade vid bearbetningen. En nackdel med anteckningarna var att 
de krävde tid och energi. Det krävdes full koncentration och snabba anteckningar vilket 
ställde krav på att observatören var utvilad och fokuserad. Efter läst metodlitteratur om 
observatörens passiva roll kändes det bra att kunna fokusera på studien och inte delta aktivt 
i undervisningen. 

6.1.5. Analys
Efter pilotstudien insåg vi att de skriftliga anteckningarna blev alltmer komplicerade och 
svåra att tyda, men eftersom bearbetningen gjordes omedelbart efter observationstillfällena 
minskade risken för att misstolkningar skulle göras. Anteckningarna var färska i minnet, 
och observatören som hade filmat kunde bidra med kompletterande uppgifter. Upptäcktes 
funderingar eller om något var svårt att analysera användes filmen för att återkomma till 
situationerna. Det var dock svårt att få samtliga elever att rymmas i bild så en kamera med 
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vidvinkelobjekt vore att föredra. Ytterligare en förbättring vore att använda två kameror, en 
med fokus på pedagogen och en med fokus på eleverna, för att tydligt kunna se vilka som 
interagerar. Anteckningarna som gjordes har i vårt fall kompletterat händelser utanför 
kamerans räckvidd. Metoden att använda nya anteckningsblad vid varje 
undervisningsmoment gjorde analysen lättöverskådlig då de enkelt kunde sammanföras 
med videokameran.  Filmerna analyserades grundligt flera gånger, med olika fokus och 
inriktningar. Vi försökte ta reda på om det fanns mönster och grupperingar som kunde 
tydliggöra resultatet. Under bearbetningen har frågeställningar som rört syftet funnits för 
att avgränsa materialet. Om vi inte hade avgränsat oss kunde det bearbetade materialet bli 
för stort.

6.1.6. Trovärdighet
Vi är medvetna om studiens omfång och naturliga begränsning och att det troligtvis 
påverkade resultatet. Vi tror ändå att slutsatserna är relevanta och generaliserbara. Det vore 
intressant att genomföra samma studie med fler observationstillfällen och med fler kameror 
för att se om resultaten överensstämde. En mer erfaren forskare skulle förmodligen 
upptäcka saker som vi inte såg, med mer träning i observationsteknik skulle kanske 
resultatet bli annorlunda. På grund av vår oerfarenhet hade vi på förhand strukturerat upp 
tillvägagångssättet för observationerna, därmed anser vi att vår trovärdighet ökar. Vår 
pilotstudie gav oss erfarenhet samt bidrog till att tydliggöra inför de kommande 
observationerna. Vi anser att pilotstudier är en nödvändig del av forskningsprocessen, 
eftersom tillfället tränar observatören, kontakt knyts med undersökningsgruppen och 
situationen avdramatiseras genom att observatören blir bekant med dem. För studiens 
objektivitet beslutades att observatörerna genomgående skulle knyta an till syftet under 
arbetet så enbart det relevanta skulle observeras och bearbetas. Eftersom det är lätt att bli 
subjektiv och lägga till egna värderingar, eller att komma bort från syftet, påminde vi 
varandra fortlöpande om studiens relevans, att vara medveten och arbeta tillsammans under 
hela arbetet gjorde att vi har diskuterat allt material och text, här kunde vi hjälpa varandra 
att inte lägga in egna värderingar genom en fortlöpande diskussion. Vi ser det som en stor 
fördel att vara två i det här arbetet. Elevunderlaget borde inte ha någon betydelse för 
resultatet eftersom samtliga elever i skolan ska bemötas på ett likvärdigt sätt. Vi menar att 
fördelningen av interaktionen borde utgå från individens behov, inte könstillhörigheten 
eller den plats som de tar för sig av undervisningen. Vi anser att det bör och ska vara en 
skola för alla. Två olika pedagoger i samma klass observerades, eleverna visade skillnader 
i sin interaktion och de olika interaktionsmönstren som uppstod var tydliga, beroende på 
pedagog.  

6.1.7. Etik
Under studiens planering och observationernas genomförande fanns Vetenskapsrådet 
etiska regler som utgångspunkt. Pedagogerna och elevernas vårdnadshavare informerades 
om deras och elevernas rätt att inte delta. Av vårdnadshavare krävdes underskrift innan 
filmning påbörjades. Det ansågs inte vara av vikt att eleverna var medvetna om studiens 
syfte då de inte skulle ändra något i sitt beteende. Under bearbetning av materialet 
avidentifierades eleverna och pedagogerna. Då närmare beskrivning kring enstaka elever 
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behövdes, ersattes deras identitet av bokstäver. Enligt etiska informationsprincipen ska den 
observerade vara medveten om studiens syfte, här valdes dock av nödvändiga skäl att 
utelämna den del av syftet som kunde påverka pedagogens agerande och i förlängningen 
även studien. Pedagogerna var medvetna och godkände att vi hade ytterligare ett 
underliggande syfte som de inte visste om.
Troligtvis hade deras agerande påverkats av vetskapen om syftet.Vi var intresserade av att 
undersöka vilken form av interaktion som finns mellan pedagog och elev i pedagogisk 
verksamhet. Pedagoger bör ha en god interaktion med eleverna, uppnås en sådan anser vi 
att det finns goda förutsättningar för lärande och utveckling. Studien fokuserades därför på 
kvaliteten på interaktionen mellan pedagog och eleverna i undervisningen. Pedagoger har 
ett ansvar att nå samtliga elever, men ofta har vi hört att stökiga pojkar får mest 
uppmärksamhet medan tysta flickor hamnar i bakgrunden. I litteraturdiskussionen 
diskuteras litteraturen i relation till resultatet med våra egna åsikter och argument. Vidare 
följer en diskussion kring klassens interaktion. Även här diskuteras med hjälp av 
litteraturen och vi använder egna åsikter. Under nästa rubrik diskuteras resultatets 
slutsatser. 

6.2. Resultatdiskussion

Litteraturen diskuterar en skola för alla som ett begrepp medan läroplanerna tar upp 
innebörden av den. I läroplanen kan läsas om elevers likvärdiga bemötande. När 
diskussioner förs om en skola för alla menar vi att det ofta nämns invandrare och elever i 
behov av särskilt stöd, medan ”vanliga” elever inte diskuteras. Med utgångspunkt i vårt 
syfte att undersöka hur interaktionen mellan pedagog och elev ser ut och med 
styrdokumenten som bakgrund var vi intresserade av att undersöka hur verkligheten ser ut.
Vi anser att det är viktigt att pedagogen tar hänsyn till och uppmärksammar de olika 
proximala utvecklingszonerna för att uppnå ett genuint lärande för eleverna. En viktig 
förutsättning för att kunna stödja eleverna i sin utveckling bör vara en god kvalitativ 
interaktion med dem. 

Gordon (1977) lyfter betydelsen av pedagogers acceptansnivå för elever i undervisningen. 
I klassen som vi observerade fanns det två pedagoger, varav den ena hade hög 
accepterandenivå och den andra hade låg. Pedagogen med hög accepterandenivå har flera 
kvalitativa interaktioner med de elever som tog för sig av interaktionsutrymmet medan de 
elever som inte tog för sig inte heller interagerade med pedagogen. Vi tycker att det är 
positivt att pedagogen hade interaktion av så god kvalitet med eleverna, men det var på 
bekostnad av de elever som inte tog för sig. De hamnade helt utanför och passiviserades. 
Pedagogen med låg accepterandenivå hade få kvalitativa interaktioner med eleverna, 
pedagogen tillät dock ingen att självmant ta ordet, däremot fördelade hon ordet relativt lika 
mellan eleverna. Det var därmed pedagogen som styrde vilka som skulle ingå i den 
kvalitativa interaktionen som fanns. Det var inga elever som passiviserades eller hamnade 
utanför, dock präglades interaktionen av trestegsinteraktion samt laget runt interaktion, 
därmed var kvaliteten inte så god. Ett stort utrymme gavs till tillrättavisningar när elever 
självmant tog för sig i interaktionen. Ogden (1991) menar att tillrättavisningar kan vara av 
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godo om de inte ges för ofta i förhållande till beröm. Vi håller med om att elever måste 
göras medvetna genom tillrättavisningar, men vi anser att sättet den utförs på bör beaktas. 
Det bör finnas en balans mellan beröm och tillrättavisningar.

Det var pojkar som tog för sig i interaktionen och som pratade rakt ut. Nilsson och 
Waldemarsson (1994) beskriver pojkars roll vilket är att vara aktiva, ifrågasättande och 
regelbrytande. Flickor ska vara lugna, tysta och lydiga. Det här beteendet kunde vi se hos 
eleverna i klassen och det bekräftades av pedagogerna då de ofta tillät pojkar att vara mer 
aktiva. Vi anser att pedagoger i verksamheten måste vara medvetna om de här mönstren så 
de kan motverkas och inte som vi såg i vår studie att de bekräftades och blev en 
självuppfyllande profetia. De elever som inte hävdar sig i interaktionen måste få aktiv hjälp 
av pedagogen att träna sig medan de som tar för sig mycket måste tränas i att dela med sig 
av interaktionsutrymmet. Vi såg starka reaktioner hos elever som tvingades vänta på sin 
tur, de blev sura och tog avstånd från hela undervisningssituationen. Vi har även sett det
samma som Imsen (2008) påstår, pojkarna får tillrättavisningar samtidigt som de är den 
grupp som får störst del av det kvalitativa interaktionsutrymmet. Det är oftast ett mindre 
antal elever som får störst talutrymme, vilket också Stensmo (1997) poängterar. 

Pedagogen är den som pratar mest och även den som styr interaktionen bland eleverna. Vi 
förstår att pedagogen behöver fördela ordet men frågan är om en så stor grupp som helklass 
är lämplig för interaktion, om den ska ha en god kvalitet. Typiskt för skolans interaktion är 
att endast en individ åt gången talar, eleverna får inte avbryta varandra men pedagogen får 
både avbryta och styra samtalet. Vi anser att det uppstår en konstlad interaktionsform, som 
enbart gäller för skolans miljö. Formen kan inte tillämpas i andra miljöer, absolut inte ute i 
samhället, vi ifrågasätter om eleverna hellre borde tränas i mer naturliga interaktionsformer 
än de som styrs av pedagogen. Exempel på interaktionsformer som vi anser borde tränas i 
skolan är gruppdiskussioner med möjlighet för en mer dynamisk interaktion.

Litteraturen beskriver pedagogernas problem med att vara rättvis i sin fördelning av 
uppmärksamhet, stöd och tid mellan eleverna, vissa elever får mycket medan andra får lite. 
Vårt resultat visade tydligt det här fenomenet i interaktionen. Vi anser att pedagoger måste 
vara medvetna om svårigheten att fördela stöd och uppmärksamhet. Det viktigaste är att 
inte samma elever återkommande hamnar utanför pedagogens uppmärksamhet. I 
pedagogens uppdrag ingår att samtliga elever ska bemötas på ett likvärdigt sätt, därmed 
inte sagt att utbildningen ska utformas lika för alla. Vi anser att hänsyn måste tas till 
elevers olika behov och förutsättningar. Olika elever behöver olika grad och olika former 
av interaktion, stöd och uppmärksamhet. 

När eleverna var sysselsatta med eget arbete fick vi möjlighet att observera elevernas olika 
sätt att hantera väntandet på sin tur att få pedagogens uppmärksamhet. Vissa elever 
anpassade sig, satt tysta och väntade medan andra direkt sökte upp pedagogen. I de flesta 
fall följde pedagogen med eleven och gav dem uppmärksamhet, vilket uppmuntrade 
beteendet, som annars stod i strid med normen att vänta på sin tur. Följden blev att de 
elever som följde normerna och reglerna inte fick pedagogens uppmärksamhet. Vi tror att 
det borde finnas system som gör att pedagogen kan fördela sig mer rättvist. Vi har varit 
med om att elever får skriva sitt namn på tavlan när de behöver stöd, men det finns både 
fördelar och nackdelar med den metoden, som vi tror att det finns hos de flesta metoder. 
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6.3. Diskussion kring klassrumsinteraktionen 

Efter genomförd studie och inläsning av litteratur framstår det tydligt för oss vikten av att 
som pedagog ha en god kvalitet på interaktionen med samtliga elever. Uppnås en sådan 
anser vi att det finns förutsättningar för genuint lärande. Vi har sett att interaktionen kan 
arta sig på flera olika sätt, med olika kvalitet. Resultatet i studien visade på interaktioner 
som innehöll flervägskommunikation såväl som envägskommunikation. 

Flervägskommunikation präglas av ett ömsesidigt samspel mellan pedagog och elev, vilket 
vi anser är den ultimata förutsättningen för ett genuint lärandetillfälle. Eleven ges tillfälle 
att reflektera och argumentera över sin kunskap, samtidigt som pedagogen har möjlighet att 
lyfta samtalet så eleven når sin proximala utvecklingszon. Även övriga aktiva lyssnare har 
möjlighet att delta i lärandetillfället även om de inte ingår i den muntliga interaktionen.
Svårigheten med kvalitativ interaktion är att den är tidkrävande och svår att genomföra 
med ett stort antal elever. Många hamnar utanför interaktionen med pedagogen och får 
vänta länge på sin tur eller de förlorar koncentrationen samt deltar inte i lärandetillfället.
Utöver kvalitativ interaktion finns det andra former, bland annat öppna frågor. 
Interaktionen styrs av pedagogen med frågor, men eleven ges ändå möjlighet att reflektera 
i sina svar. När pedagogen ställer öppna frågor visar han en hög acceptansnivå, eleven kan 
spontant uttrycka sina egna åsikter och tankar. Gordon (1977) stödjer oss i 
argumentationen då han anser att hög acceptans präglas av spontanitet. En nackdel vi kan 
se med öppna frågor är att elevens delaktighet begränsas av pedagogen som styr 
interaktionen, fördelar ordet, avgränsar taltiden och avgör vilka som får delta. De här 
nackdelarna kan även ses som fördelar då vissa elever behöver ramar och pedagogens 
handledning i interaktionen. Trestegsinteraktion kännetecknas av det typiska mönster i 
interaktionen med fråga, svar och utvärdering av svaret, som Nilsson (1999) beskriver. 
Interaktionen är lämplig när eleverna sitter framåtvända mot pedagogen, samt när 
elevernas kunskap ska undersökas eller kontrolleras. Eftersom pedagogen utvärderar 
svaren kan eleven känna sig otrygg och pressad att söka ett rätt svar på frågan. Kernell 
(2002) förklarar att det är viktigt att pedagogen respekterar elevernas svar då det är deras 
sanning och att om de upplever obehag kan eleven vändas mot pedagogen. Fördelar vi ser 
med trestegsinteraktion är att pedagogen ges möjlighet att kontrollera elevernas kunskaper 
och förståelse, dock på en ytlig nivå. Utifrån elevernas svar kan pedagogen dra slutsatser 
om fortsatt undervisning gällande innehåll och metod. Nackdelar vi ser med metoden är 
elevernas utsatta och pressade situation. Pedagogen bedömer och utvärderar elevernas svar, 
vilka eleverna äger som sina sanningar. Utifrån pedagogens utvärdering kan eleverna 
antigen vända sig mot pedagogen, som Kernell (2002) menar, eller välja att utebli från 
interaktionen. Det finns även elever som kan behöva trestegsinteraktion, med sitt typiska 
mönster. Det kan exempelvis vara elever som behöver struktur och ledning i sin 
undervisning. Metoden präglas av kunskap på en ytlig nivå samt att eleverna inte ges 
möjlighet att interagera med varandra, vilket det funnits möjlighet för i ovanstående mer 
kvalitativa interaktioner. Vid viss färdighetsträning och kunskapsinhämtande på en ytlig 
nivå ser vi vissa fördelar med trestegsinteraktionen. Eleverna kan snabbt redogöra för sin 
kunskap medan klasskamraterna kan memorera de rätta svaren, exempelvis vid 
multiplikationstabeller, glosor och liknande. När pedagogen väljer att i turordning ge 
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samtliga elever i klassen ordet sker ”Laget runt interaktion”, som vi benämner det. 
Metoden utmärks av att samtliga får uttala sig kortfattat om ett ämne styrd av pedagogen. 
Det kan exempelvis röra sig om vad eleven har gjort i helgen eller vad det finns att göra i 
en stor stad som Stockholm. En fördel som vi ser med laget runt - interaktionen är att 
verkligen samtliga elever ses och hörs, de får uttrycka sig inför gruppen och berätta om 
saker från sin vardag, deras förkunskaper ligger till grund för samtalet. En nackdel som vi 
sett är att eleverna ges olika möjlighet och utrymme att utveckla sina uttalanden, 
pedagogen ställer följdfrågor till vissa, därmed uppstår en mer kvalitativ interaktion. Andra 
elever får endast ge korthuggna svar innan ordet förs vidare till nästa elev. Vi tror att elever 
som upplever att de inte får tillräckligt utrymme kan få ett dåligt självförtroende och en 
negativ upplevelse av interaktionen. Wahlström (1993) förklarar att elever med dåligt 
självförtroende inte känner sig uppskattade för sina personliga egenskaper, de kan göra sig 
osynliga och självkritiska. När pedagogen systematiskt kontrollerar elevernas uppgifter 
benämner vi det Pedagogen kontrollerar. Fördelen med interaktionen är att pedagogen görs 
medveten om elevens kunskapsnivå, pedagogen får underlag för att stödja eleven vidare 
mot sin proximala utvecklingszon, bekräfta elevens arbete eller upptäcka eventuella 
felinlärningar. Nackdelar med interaktionen är att den är tidkrävande, den har ingen 
kvalitet såvida eleven inte har gjort några fel i arbetet. Avslutningsvis har vi sett en form av 
interaktion med låg undervisningsmässig kvalitet, tillrättavisningar, som finns i flera 
former. Vi ser fördelar med tillrättavisningar då pedagogen tyst, med blicken, gester eller 
sitt kroppsspråk manar eleven till förbättring. Det kan även vara en lätt fysisk beröring i 
positiv bemärkelse, ofta behöver eleven bara en påminnelse. Tillrättavisningar som görs på 
det här viset riktas endast till den elev det berör, det finns liten risk för att individens 
integritet kränks. Den risken är stor då tillrättavisningar till enskild elev sker verbalt inför 
hela klassen. Vi tror inte att en offentlig tillrättavisning leder till ett bättre beteende.

6.4. Diskussion av studiens slutsatser

Vi ser kopplingar mellan grupperingar och olika former för interaktion. Kombinationerna 
är inte statiska, de kan ändra sig beroende på undervisningsmetod och innehåll. Inom de 
olika interaktionsformerna ser vi en stor spridning bland eleverna. Elever som ingår i 
interaktion med pedagogen med en god kvalitet, når förhoppningsvis den proximala 
utvecklingszonen samt känner att skolan är meningsfull. Tyvärr är det inte så många elever 
som ingår i den formen. Den här nivån anser vi borde vara det ultimata målet i 
interaktionen mellan pedagog och elev.  Vi inser begränsningarna hos pedagoger med ett 
högt antal elever, det är inte genomförbart att ha en god interaktion samtidigt som det är 
hög kvantitet med samtliga elever. Vi ställer oss frågande till den enskilde pedagogens 
arbetsbelastning, rimligheten att hinna med alla elever och vilka resurser som finns att 
tillgå i arbetslaget. Det mest troligt genomförbara för pedagogen är en god kvalitet på 
interaktionen men inte med lika hög kvantitet. Vi anser att samtliga elever borde få 
interagera med pedagogen på en kvalitativ nivå, men vi inser också att möjligheterna i 
stora klasser är begränsade. Om samtliga elever får interagera kvalitativt med pedagogen
någon stund under undervisningstillfället närmar vi oss ändå målet att eleverna ska få en 
kvalitativ undervisning. Det vi ser som oroväckande i vår observation är att många elever 
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inte har någon god interaktion med pedagogen alls, utan den präglas av låg kvalitet. Det 
finns även en elev som har såväl låg kvalitet som kvantitet på interaktionen. Här ställer vi 
oss frågande till elevens upplevelse av skolsituationen och om motivationen för skolarbetet 
kommer påverkas. Vi undrar också huruvida pedagogerna är medvetna om att eleven 
endast har låg kvalitet i interaktionerna. Genom observationerna kunde vi kartlägga 
eleverna till olika former av interaktion, men vi funderar på om pedagoger är medveten om 
vilken form av interaktion deras elever ingår i, eftersom de inte har möjlighet till 
observationer av det slag som vi genomförde. Som observatörer märkte vi att det var lättare 
att få en överblick över klassrumssituationen än pedagogen förmodligen hade. Det berodde 
nog på vår distanserade position, att vi kunde se detaljer och pedagogens interaktion med 
eleverna. Något som vi däremot inte kunde tolka av vad vi såg, var saker i interaktionen 
som bara pedagogen med sitt inifrånperspektiv har. Pedagogen har kunskap om de olika 
elevernas behov, förutsättningar och lärstilar, som vi inte har. Händelser som vi reagerade 
på och tolkade på vårt sätt skulle kunna förklaras av pedagogen. Vi har också ställt oss 
frågan om pedagoger reflekterar över sin interaktion med sina elever, då vi anser att 
metakommunikation är viktig för pedagogen i sitt uppdrag.

I det pedagogiska yrket ingår ständigt interaktioner med elever. Vissa elever lyssnar och 
vill lära, de är ivriga medan andra inte är lika tålmodiga. Det finns elevbeteenden som stör 
undervisningen och ses som ett hinder av pedagogen. Flera olika faktorer kan påverka 
klassrumsinteraktionen, det kan exempelvis vara arbetsformerna som klassundervisning, 
grupp eller enskilt arbete. Vi tror att ett provocerat beteende från eleverna kan tyda på 
omotivation, otillräcklighet och bristande förståelse, men det kan även vara en del i deras 
utveckling. Eleverna har rätt till en kvalitativ interaktion med sina pedagoger enligt 
styrdokumenten. Det ligger i vårt uppdrag att kunna möta samtliga elever. Som verksam 
pedagog ska strukturer och strategier utarbetas så samtliga elever får en god kvalitativ 
interaktion utefter deras enskilda förutsättningar. Vilket vi ser som ett svårt och komplext
arbete, vi anser inte att pedagogerna ständigt ska gå med dåligt samvete över att inte hinna 
med sina elever, men det borde finnas en medvetenhet om att den interaktion som sker 
mellan pedagog och elev borde hålla en god kvalitet. Vi kan inte bara acceptera att vissa 
elever sällan eller aldrig får erhålla en god kvalitativ interaktion med sin pedagog. Eleverna 
har rätt till kvalitativa interaktioner, om inte de får det bör pedagogen tillsammans med sitt 
arbetslag utarbeta en metod och träna på att leda undervisningen på ett sådant sätt att 
eleverna ges möjligheter till god kvalitativ interaktion tillsammans med sina klasskamrater.   

6.5. Avslutning

Studien är relevant för verksamma inom skolan, då den förhoppningsvis klargör för hur 
pedagogerna interagerar med sina elever. Utifrån studiens resultat kommer interaktionen
att uppmärksammas och medvetandegöras. Verksamma i skolan får genom studien en 
kompetens för hur interaktionen fördelas. Vi anser att det är viktigt att den kompetensen tas 
tillvara och används i dagliga verksamheter. Medvetenheten kan vidare skapa 
förutsättningar för ett utvecklande av begreppet en skola för alla. I en fortsättning skulle 
det vara intressant att göra en djupdykning i vår observationsstudie, för att undersöka mer 
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bakomliggande orsaker och förhållanden som kan förklara vårt resultat och även 
undersökningsgruppens agerande. Det vore intressant att ta del av andra studier som 
undersöker kvaliteten i interaktionen, vilket inte har prioriterats i tidigare studier. Vi ser 
även ett intresse i att undersöka relationen mellan pedagog och elev med bakgrund av 
individens personlighet och egenskaper, exempelvis tysta, stökiga och självständiga elever.
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Bilaga 1

Hej!

Vi är två lärarstuderande vid högskolan i Skövde. Vi läser vår sista termin och 
står inför vårt examensarbete. Vår studie handlar om vad som händer i 
klassrummet, vi vill undersöka en reell klassrumssituation. För att genomföra 
vår studie har vi kontaktat klassläraren och fått ett godkännande av henne. 

Vi kommer under en vecka att observera klassrumssituationen på olika sätt. 
För att vår dokumentation ska bli så tillförlitlig som möjligt vill vi gärna 
använda en filmkamera. Kameran kommer att användas som stöd till vår 
bearbetning och ingen enskild elev kommer att filmas. Eleverna kommer att 
avidentifieras i uppsatsen och filmen kommer raderas efter bearbetning, 
under tiden kommer den förvaras i ett låst skåp. Utöver det vi skrivit följer vi 
Vetenskapsrådets etiska grundprinciper (www.vr.se). För att få genomföra vår 
studie som beskrivits ovan behöver vi Ert godkännande. Vi är tacksamma för 
svar så fort som möjligt, dock senast onsdag den 19:de november.

Har ni några frågor får ni gärna höra av er till Eva xxx-xxxxxxx eller Linn 
xxx-xxxxxxx. Vi hoppas på givande stunder i Ert barns klass!

 JA ni får filma klassen.

 NEJ ni får inte filma klassen.

Med vänliga hälsningar från Eva och Linn

Vårdnadshavares 
underskrift:_____________________________



Bilaga 2

För att underlätta och effektivisera vid observationerna kommer det användas förkortningar 
och symboler;

TT      tyst tillsägelse
VT      verbal tillsägelse
D        dialog i undervisningssammanhang, pedagogen är inblandad
EP      elever pratar sinsemellan 
A        gör annat
TF      eleven sitter tyst men är frånvarande från undervisningen
AS      arbetar självständigt
PRU   pratar rakt ut – utan att få svar
PRUs pratar rakt ut – får svar
?         ställer fråga
PTA   pedagogen tystar alla
FT      fysisk tillsägelse
SL      söker upp pedagog
AS      arbetar självständigt
AT      arbetar tillsammans


