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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka relationsarbetet i lärarens ledarskap samt 
vilka möjligheter eleverna ges till interaktion. Genom observationer har vi studerat lärares 
interaktion med eleverna i syfte att skapa goda relationer samt hur lärarna arbetar 
metodologiskt för att främja interaktion mellan eleverna. Vår syn på lärande sammanfaller 
med det sociokulturella perspektivet där lärande sker i samspel med andra. En ytterligare 
utgångspunkt är att goda relationer mellan läraren och eleven är en förutsättning för att 
lärande ska kunna ske. Vi menar att läraren måste inse sitt ansvar för att skapa dessa goda 
relationer och att man med sitt agerande påverkar relationen. Resultatet visar att läraren har 
många möjligheter under dagen att interagera med eleverna för att etablera goda relationer. 
Det krävs en medvetenhet hos läraren för att ta vara på dessa tillfällen. 

Undersökningen visar även att läraren framför allt ger eleverna möjlighet till interaktion 
vid grupparbeten. Vid övriga lektionstillfällen eftersträvas oftast ett tyst klassrum med 
betydligt mindre utrymme till interaktion mellan eleverna.  

  
 
Nyckelord: interaktion, ledarskap, observation, relationsarbete 
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Inledning 

Utifrån våra tidigare erfarenheter från arbetsliv och den verksamhetsförlagda utbildningen 
under vår lärarutbildning kan vi konstatera att klassrumsklimatet skiljer sig mellan olika 
klassrum. I skolans korridorer och lärarrum kan lärare höras tala om stökiga elever och 
klasser. Samtidigt matas vi med undersökningar som visar att eleverna i den svenska skolan 
uppvisar allt sämre studieresultat. Den här bilden dokumenteras i PISA 2006 (Skolverket, 
2010) som visar att svenska elever inte klarar sig bra i internationella jämförelser inom 
skolväsendet.  

Politiker menar att det måste bli ordning i våra klassrum och kritik riktas mot att många 
lärare inte har fullgod utbildning för att klara sitt uppdrag. En konsekvens av detta är att 
lärarutbildningen görs om och förslag om att lärarlegitimation införs. Säljö (2000) menar att 
svaret på frågan om hur elever lär sig bäst inte är enkel. Den forskare som skulle kunna 
presentera en exakt förklaring eller metod hur människor bäst lär sig skulle kunna förbättra 
människors livsvillkor avsevärt. Det går alltså inte att reducera svaret på hur människor lär till 
en teknik eller en metod. 

Dagens lärare tycks stå inför betydligt fler uppgifter förutom att undervisa i de traditionella 
skolämnena. I media och debatten om skolan talas det om att läraren måste skapa en god 
relation till sina elever för att dessa skall lyckas. Steinberg (2004) betonar vikten av att ha 
goda relationer till eleverna. Han menar att de goda relationerna grundar sig i ett genuint 
intresse av att arbeta med barn och ungdomar. Om läraren inte lyckas i sitt relationsarbete 
kommer eleverna med största sannolikhet inte ställa upp på normer och regler eller bry sig om 
innehållet i undervisningen. När eleverna vet att läraren bryr sig om dem och tycker om att 
vara med dem kommer de att ha mycket lättare att acceptera struktur, regler och normer.  

 En ytterligare tendens som vi har sett är att en god lärandemiljö ses som synonymt med ett 
tystklassrum med mycket enskilt arbete och med litet utrymme till interaktion och 
kommunikation. Ur ett sociokulturellt perspektiv sker lärande bäst i sammanhang där elever 
erbjuds möjlighet att interagera med varandra. Interaktion i skolsammanhang innebär till 
största delen att man pratar med varandra, genom att utbyta tankar och erfarenheter kan 
eleverna tillägna sig nya kunskaper som de inte hade klarat på egen hand. De kommunikativa 
processerna är alltså helt centrala i ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000). Dysthe (2003) 
menar i likhet med Säljö (2000) att lärande och samspel är sammanlänkade, men lägger även 
till relationsarbetet som en avgörande aspekt för att lärande ska kunna ske.  

En av de största utmaningarna inom utbildningsområdet blir att hitta en god arbetsmiljö 
som stimulerar till lärande. En balans mellan den individualiserade undervisningen och 
läroformer inriktade på samverkan är stort fokus för dagens lärare och skolor.  Läraren blir 
mer av en handledare som ska skapa den ultimata lärandemiljön (Dysthe, 2003).  Birnik 

http://www.skolverket.se/�
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(1998) menar att kraven på handledande funktioner hos läraren innebär ett ökat personligt 
agerande från läraren. I likhet med Steinberg (2004) väljer vi att utgå från lärarens möjligheter 
och ansvar för att skapa goda relationer och en stimulerande lärandemiljö i skolan. Enligt 
Frelin (2010) finns studier som påvisar samband mellan goda relationer mellan lärare och 
elever och positiv social och kunskapsmässig utveckling hos eleverna. Samtidigt menar hon 
att denna del av lärarens ledarskap är det som både erfarna och nyutbildade lärare upplever 
som svårast. Detta menar vi framhåller vikten av ett medvetet relationsarbete i lärarens 
ledarskap. Eftersom aktuella lärandeteorier talar för att lärande sker genom interaktion och 
kommunikation så anser vi att läraren måste arbeta medvetet för att eleverna ska erbjudas 
möjlighet att kommunicera och samspela i sin lärandeprocess.  

Som blivande lärare finner vi det högst angeläget att fördjupa oss i hur lärare arbetar för att 
etablera goda relationer och ge möjlighet till interaktion som i sin tur skapar goda 
förutsättningar för lärande. 
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Syfte 

Syftet med detta examensarbete är tvådelat. Vi vill undersöka den del av lärarens ledarskap 
som handlar om relationsarbetet till eleverna och synliggöra hur lärare arbetar för att skapa 
goda relationer till eleverna. Vi vill även undersöka hur lärare arbetar metodologiskt för att 
möjliggöra interaktion mellan eleverna. 
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Bakgrund 

Teoretiska utgångspunkter 

Ledarskap 

Stensmo (2000) definierar ledarskap i klassrummet som att ”… leda och organisera 
skolklassen som arbetande kollektiv; hantera frågor om disciplin, ordning och elevomsorg; 
gruppera elever för olika arbetsuppgifter och interaktionsmönster: individualisera elevers 
arbete och lärande (Stensmo, 2000, s. 9).” Steinberg (2004) definierar ledarskap på följande 
sätt: ”Ledarskap är att leda människor till platser de inte hade tänkt gå på egenhand 
(Steinberg, 2004, s.55).” Stensmo (2000) redogör vidare för fem olika arbetsuppgifter som 
ingår i ledarskapet. Dessa fem illustreras i form av cirklar som skär in i varandra och visar att 
uppgifterna går i varandra. Kontroll innebär att läraren försäkrar sig om att elevernas 
klassrumsbeteende stämmer överens med de förväntningar som finns för verksamheten. 
Motivation sätter människor i rörelse för att uppnå ett mål eller undvika något. Vid gruppering 
sätts eleverna samman i olika grupper efter olika kategorier såsom ålder, kön och nivå. 
Individualiserig innebär variation av tid, uppgiftens innehåll, arbetssätt utifrån elevens behov 
och förutsättning.  Planering är det som håller samman de fyra nämnda arbetsuppgifterna. 
Dessa fem arbetsuppgifter utförs dessutom i en kontext som utgörs av styrdokument, 
ekonomi, närmiljö samt den lokala skolkulturen. 

Stensmo (1997b) belyser ledarskapets karaktär i klassrummet genom att identifiera två 
olika ledarstilar och vad dessa får för konsekvenser. En lärare arbetar utifrån en 
uppgiftsorienterad ledarstil och den andra läraren arbetar utifrån en mer elevorienterad 
ledarstil. Vilken typ av ledarskap läraren bedriver i klassrummet beror till stor del på vilken 
typ av kontroll läraren eftersträvar. Lärare som föredrar ett tyst klassrum med intentionen att 
arbeta uppgiftsorienterat har den inställningen att läraren måste ta ansvar för att motivera 
eleverna, ofta genom belöningar och bestraffningar. Lärare som arbetar mer elevcentrerat ser 
hellre att eleverna tar eget ansvar för sin inlärning och att eleverna har ett eget intresse som 
motiverar dem. De här klassrummen är mer livliga och eleverna tillåts kommunicera och 
interagera. Förutom skillnader i kontroll ser man tydliga skillnader vad gäller 
individualisering. I det uppgiftsorienterade arbetssättet tillåts inte individualisering i samma 
utsträckning som i det elevorienterade arbetssättet. Även planeringen skiljer sig avsevärt. De 
övriga två uppgifterna, som är motivation och gruppering, skiljer sig inte åt i samma 
utsträckning. 
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  Stensmo (1997b) menar att dessa arbetssätt också präglas av vilken personlighet läraren 
har. Känner läraren att det är starka ramar som behövs för att skapa goda förutsättningar för 
eleverna blir det ett mer uppgiftsorienterat arbetssätt. Känner sig läraren mer bekväm med ett 
arbetssätt som präglas av elevernas individuella sätt att lära då kommer situationen i klassen 
bli mer livlig. Stensmo (1997b) ser i sin undersökning att lärarna aldrig blir renodlade 
antingen uppgifts- eller elevorienterade. Det gick att se variationer i lärarnas stilar och han 
menar att val av ledarstil även var beroende av situationen. 

Stensmo (2000) framhåller relationsarbetet i lärarens ledarskap. Han menar att den 
klassiska lärarrollen ofta innebär att en lärare leder en grupp elever och benämner detta 
fenomen som att läraren har en till många relation till eleverna. Utifrån dagens läroplaner där 
det slås fast att undervisningen skall individualiseras har det istället skett en förskjutning mot 
att läraren nu skall skapa en till en relation till sina elever. Trots denna förskjutning växer 
antalet elever i våra klasser och denna uppgift verkar därmed bli en ännu större utmaning för 
läraren.  Stensmo (2000) menar vidare att det inte finns endast ett sätt att vara en god ledare i 
klassrummet, lärare är olika och likaså elever. Båda måste hitta bästa sätt att arbeta och lära.  

Brante (2008) undersöker lärarens roll och identitet och menar att lärarens arbetsvillkor 
alltid har varit i fokus. Återkommande förändringar i fråga om läroplaner, kursplaner, 
anställningsförhållanden, huvudmannaskapet och nya arbetsuppgifter gör att lärararbetets 
karaktär förändras kontinuerligt. Han ställer frågan om dessa omständigheter kan försvåra 
möjligheten för lärarna att utföra sitt arbete på bästa sätt. Oavsett dessa förändringar ser alla 
lärarroller olika ut eftersom individen som innehar rollen påverkas av tidigare erfarenheter 
och bakgrund. Lärarrollen kan alltså inte betraktas utan att ta hänsyn till individen bakom. 
Lärarens minskade kontroll över arbetet kan ta sig uttryck i osäkerhetskänslor och frågor 
kring identiteten som lärare. Detta vill Brante (2008) ge som en förklaring till att lärarna 
stundtals blir osäkra hur de ska leda och hantera klassrumssituationer. Lärarna i Brantes 
(2008) avhandling vill framhålla vikten av relationerna till eleverna samtidigt som de 
beskriver svårigheten att ha kontakt med alla och kunna kommunicera med dem då de är för 
många. För att bli en bra och trovärdig lärare måste läraren visa att det är relationen och inte 
kursplanen som är viktigast för dem.  

Även Steinberg (2004) framhåller vikten av lärarens relationsarbete. Tiden är förbi då det 
räckte att vara lärare för att vara en auktoritet. Idag handlar det istället om att ha goda 
relationer till sina elever. Detta är en förutsättning för att eleverna ska ta till sig 
undervisningen och ställa upp på gemensamma regler och normer. För att uppnå detta krävs 
en balans mellan kärlek och struktur. I denna aspekt liknar han lärarens ledarskap vid 
föräldrarollen. Inget barn kan få för mycket kärlek, men detta kräver samtidigt struktur för att 
barnet ska uppleva trygghet och harmoni. Han menar dessutom att det måste finnas en 
samstämmighet i det läraren säger och gör. Om läraren säger till eleverna att det är roligt att 
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se dem men samtidigt slokar axlarna och inte ser glad ut verkar det läraren säger inte 
trovärdigt. 

Birnik (1998) har undersökt vilka föreställningar som lärare och blivande lärare har om 
relationens betydelse för elevers lärande. Han menar att om relationen mellan lärare och elev 
ska kunna stärka elevernas lärande måste läraren vara medveten om hur det egna beteendet i 
interaktionen påverkar eleven och relationen till eleven. För att barn ska kunna skapa sig en 
egen identitet, menar Birnik (1998) att det krävs relationer till andra vuxna förutom 
föräldrarna. Lärarna blir en viktig del av denna funktion, men när besparingar görs inom 
skolan får detta konsekvenser för den enskilde eleven. Fler uppgifter och större antal elever i 
klassen gör det svårare att hinna ha en betydelsefull relation till varje elev.  

Birniks (1998) fokus är mötet mellan läraren och den enskilde eleven. Han menar att likväl 
som en lärare kan väcka en elevs intresse kan läraren även släcka intresset hos eleven. Läraren 
blir på detta sätt en central gestalt. Hans forskning visar att lärarens relationsarbete inte har 
någon framträdande plats inom lärarutbildningen. Detta kan bero på att man skiljer mellan 
lärarrollen och lärarpersonen. Genom att man i lärarrollen inte låter den egna personen 
framträda och inte heller ser eleven som en person, försvårar man möjligheten till en nära 
relation med eleven. Det mellanmänskliga mötet underlättas av om läraren som person möter 
eleven som person.  

Birnik (1998) diskuterar vidare vikten av att läraren skaffar sig medvetenhet om sina egna 
reaktionsmönster för att kunna analysera varför en elev beter sig på ett visst sätt. Läraren bör 
rikta frågan mot den egna personen istället för att fundera över vad det är för problem med 
eleven. Han menar alltså att en elevs beteende kan vara ett resultat av lärarens sätt att vara. 
Det behöver inte vara så, men medvetenhet om hur den egna personen inverkar på andra kan 
användas för att skapa goda relationer. Ytterligare viktiga faktorer i relationsarbetet är att 
eleven känner sig sedd av läraren. Det räcker inte att vara en i mängden utan eleven vill bli 
sedd för sin egen skull. Om relationen ska bygga på tillit måste läraren utveckla sin empatiska 
förmåga och vara engagerad i varje enskild individ. Läraren måste även vara stödjande 
(Birnik, 1998). 

Frelin (2010) har lärarens relationsarbete som fokus i sin studie. Hon definierar 
relationsarbetet som: ”handlingar i syfte att etablera, upprätthålla och/eller främja relationer 
som är positiva ur en utbildningssynpunkt, eller i syfte att motverka motsatsen: relationer som 
motverkar eller undergräver elevernas förutsättningar för att ta till sig utbildning (Frelin, 
2010, s.199).” Frelin (2010) menar att det är nödvändigt att läraren etablerar och upprätthåller 
relationer i sitt arbete för att möjliggöra och främja undervisning. I studiens resultat påvisar 
hon vikten av att ha förtroende i relationerna till eleverna för att undervisning ska vara möjlig 
över huvudtaget. Förtroendet beskrivs som att det kan vinnas eller gå förlorat i relation till 
eleverna. Genom att över tid skapa många positiva möten kan läraren samla på sig 
förtroendekapital. Förtroendet minskar i relationen om eleverna får mycket skäll och kritik. 
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Vissa lärare använder sig av humor när de måste tillrättavisa eleverna för att inte förlora 
förtroendekapital.  

Frelins (2010) första resultatdel redovisar lärares arbete med att etablera och underhålla 
relationer till enskilda elever i syfte att främja möjligheter till undervisning. Hon delar in 
resultatkapitlet i tre teman. Det första temat behandlar hur lärarna skapar förtroende i 
relationen till eleverna, det andra temat handlar om att arbeta för att läraren ska uppfattas som 
medmänsklig och det sista berör arbetet med att stärka elevens självbild.  

För att skapa förtroende i relationen måste eleverna känna att de kan lita på läraren och 
uppleva att läraren försöker vara rättvis. Det kan handla om att hålla sitt löfte om att ge eleven 
ordet. Genom att som lärare visa intresse av elevens liv utanför skolan kan en känsla av 
välvilja skapas. Läraren måste även vara begriplig och ett praktiskt exempel redovisas i 
Frelins (2010) resultat när det gäller förhållningssättet till regler. Genom att tala med elever 
om varför regler finns minskar risken för att eleverna bryter mot dessa. Resultatet visar även 
att det är viktigt att eleverna vet vad som förväntas av dem för att relationen mellan läraren 
och eleven ska vara förtroendefull. Flera av lärarna i Frelins (2010) studie betonar vikten av 
att använda sig av humor i relationsarbetet, framför allt vid tillrättavisning av elever inför 
kamrater. Genom att få in humoraspekten minskas risken att eleven förödmjukas inför sina 
kamrater. 

Den medmänskliga relationen definierar Frelin (2010) som rätten att får vara ofullkomlig 
och att relationen präglas av empati. För att läraren ska uppnå detta krävs erkännande av 
eleven samt att läraren ställer rimliga krav på eleven och att läraren dessutom tar sig tid för 
eleven. Att erkänna eleven handlar om att se och bekräfta eleven. Ett exempel kan vara att ge 
en positiv kommentar över elevens nya tröja eller fråga eleven vad han eller hon ska göra i 
helgen. Det handlar om att se personen bakom eleven. På samma sätt handlar det om att 
läraren visar att det finns en person bakom lärarrollen.  

Det tredje temat i Frelins (2010) resultat behandlar hur läraren kan arbeta med elevens 
självbild. Under detta tema finns koppling till det förra där det nämndes vikten av att ställa 
rimliga krav på eleven. En lärare i Frelins (2010) studie berättar om hur elevernas tilltro på sig 
själv minskar när läraren ställer för höga krav. Eleven kan uppleva att det är omöjligt att nå 
upp till det mål som läraren satt upp. För att eleverna ska vilja försöka är det viktigt att tillåta 
misslyckanden. En annan lärare berättar om en elev som var ovillig att rita och om hur en 
annan vuxen fällde en nedsättande kommentar om en teckning som denne elev gjort. Följden 
blev att eleven i fortsättning vägrade att ens försöka rita igen. Lärarens uppgift är att få eleven 
att känna att han eller hon lyckas. En av informanterna i Frelins (2010) studie berättar hur hon 
undviker att tala om för eleverna att de har gjort fel. Istället försöker hon bygga på elevens 
starka sidor så att eleven får erfara känslan av att lyckas. Detta genererar i sin tur god 
självkänsla och att man är trevlig mot andra.  
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  Gelang (2008) utreder i sin avhandling kroppsspråkets betydelse för trovärdigheten hos 
talaren. Undersökningen har genomförts bland lärare på universitet, men kopplingar görs i 
avhandlingen även till lärares arbete i grundskolan och hur dessa ska skapa positiva 
inlärningsmiljöer. Betoningen ligger på röst, mimik, ögon och gester. I avhandlingen 
konstateras att lärarens närvaro och entusiasm skapar positiva lärandemiljöer. För att skapa 
denna närvaro blir det viktigt att läraren använder sig av gester, leenden, humor, mycket 
rörelser, god ögonkontakt, lutar sig framåt vid kontakt med elever och varierar sin röst. 
Läraren ska dessutom utstråla energi och entusiasm för att skapa positiva inlärningsmiljöer. 

Williams (2000) menar att sociala relationer eleverna emellan och mellan läraren och 
eleverna är en faktor som påverkar lärandemiljön.  Ur ett sociokulturellt perspektiv är det 
viktigt att forma en lärandemiljö så att eleverna känner sig delaktiga i den pedagogiska 
verksamheten, att de känner att de är positiva till det egna lärandet och får stöd att utveckla 
detta. Läraren blir den som organiserar och möjliggör det ömsesidiga samspelet som blir 
förutsättningen för lärande. Samtidigt påpekar Williams att alla deltagare i en grupp är 
ansvariga för att en konstruktiv lärandemiljö uppstår, hon menar att det inte är något som 
uppstår av sig själv. Kommunikation och samverkan i samspel med lärarens förhållningssätt 
blir det som ger bra förutsättningar för en god lärandemiljö. 

Sociokulturellt perspektiv 

Vår syn på lärande sammanfaller med det sociokulturella perspektivet. I ett sociokulturellt 
perspektiv sker lärande i samspel med andra. Den mänskliga samvaron bygger på att vi lär 
och delar med oss av kunskaper till varandra oavsett om vi är medvetna om det eller inte. I 
skolans undervisning är syftet med verksamheten att eleverna ska lära sig. Hur detta går till 
grundar sig på olika antaganden om hur lärande sker (Säljö, 2000). ”Dialogen mellan barn och 
vuxna speglar barnets möte med den vuxnes erfarenhet och tänkande genom att dennes språk 
och ordbetydelser inte är identiska barnets (Vygotskij, 2001 s.16).” Ur ett sociokulturellt 
perspektiv som utgår mellan individen och omgivningens kollektiva resurser blir bilden av 
lärande den att det sker i interaktion med omgivningen.  Lärandet och utvecklingen sker 
genom att omvärlden förtolkas för barnet genom samspel med omgivningen (Säljö, 2000).  I 
detta samspel är kommunikation och språkanvändning helt centrala. Genom att kommunicera 
och interagera kan barnet bli delaktigt i omgivningens uppfattningar och förklaringar av 
företeelser (Vygotskij, 2001). Inom den sociokulturella teorin betraktar man språket som en 
artefakt. Betydelsen av artefakter, både fysiska och språkliga redskap är inom den 
sociokulturella teorin stor (Säljö, 2000). 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande är det viktigt att lärandemiljön utformas så 
att gemensamt lärande och interaktion ska kunna ske. Eleverna ska kunna samtala och göra 
gruppdiskussioner för att söka kunskap. Vygotskij (2001) har givit läraren en central roll i 
undervisningen genom att betona samspelets roll för lärandet. Enligt Vygotskij (2001) handlar 
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undervisningen om att elevernas erfarenheter ska möta de vetenskapliga begreppen och 
läraren har en avgörande roll för att detta ska ske. I zonen för den proximala utvecklingen kan 
en elev med hjälp av en lärare eller en kamrat ta sig från den nivå eleven befinner sig på till en 
nivå denne inte hade klarat på egen hand. Begreppet scaffolding används för att beskriva den 
hjälp som en vuxen eller kamrat ger i zonen för den proximala utvecklingen (Säljö, 2000).  

Även Webb (2009) menar att flera internationella undersökningar visar att elever lär bäst 
när de får interagera med andra. De amerikanska skolorna får rekommendationer och i vissa 
fall direktiv från flera olika instanser såsom utbildningsdepartement, läroplansspecialister och 
nationella forskningsorganisationer att låta eleverna samarbeta i olika gruppkonstellationer. 
Webb (2009) menar dock att det krävs en medvetenhet hos läraren eftersom grupparbeten inte 
är synonymt med lärande. Att delta i grupparbeten och dra nytta av dem är avhängigt på 
djupet och kvalitén på elevernas diskussioner, det vill säga till vilken grad eleverna ger och tar 
emot hjälp, bygger på andras idéer och motiverar sina egna och på vilket sätt eleverna 
erkänner och analyserar motsägelserna mellan sina och andra elevers perspektiv. Grupparbete 
kräver att eleverna är införstådda i arbetet och förstår sin roll. Genomgående i artikeln 
poängteras lärarens viktiga roll i detta. Läraren får fyra viktiga uppgifter för att skapa goda 
förutsättningar i grupparbeten. Läraren måste förbereda eleverna på att samarbeta, forma 
grupperna, strukturera grupperna och guida så att eleverna engageras i processen och 
engagera sig i samtal med grupperna och klassen (Webb, 2009).  

 

Läroplanerna 

Dagens läroplan, Lpo94 (2006), talar inte om hur lärare skall gå till väga i sitt ledarskap för att 
eleverna ska nå målen. Det står inte explicit att läraren skall främja interaktion och 
kommunikation mellan eleverna. Däremot läggs vikt vid att eleverna skall tillägna sig 
demokratiska värderingar. 

Enligt Lpo94 (2006) är ett av målen att sträva mot ”… att varje elev lär sig att utforska, 
lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra (Lpo94, 2006, s.9)”. I den 
kommande läroplanen, Lgr11 (2010), uttrycks samma kunskap som ett mål skolan skall 
ansvara för att varje elev uppnår efter genomgången grundskola. ”Skolan skall ansvara för att 
varje elev efter genomgången grundskolan kan lära, utforska och arbeta både självständigt och 
tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga (Lgr11, 2010, s.10)”. En 
förutsättning för att detta skall kunna ske är att eleverna erbjuds möjligheter att kommunicera 
och interagera med varandra. För att eleverna ska känna tillit till sin egen förmåga förutsätts 
en lärandemiljö byggd på förtroendefulla relationer. Lgr11 (2010) slår dessutom fast att 
eleverna ska kunna ”… samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter 
och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia (Lgr11, 2010, s.11)”. Eleverna 
skall inte enbart interagera för att lära sig nya kunskaper, förmågan till samspel är ett mål i 
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sig. Varken Lpo94 (2006) eller Lgr11 (2010) talar explicit om hur läraren i sitt ledarskap skall 
gå tillväga för att eleverna ska uppnå dessa mål. Detta ansvar läggs på skolan och den 
enskilde läraren. 

Sammanfattning 

Ledarskap kan ses ur många olika perspektiv. Gemensamt för flera forskare är att ledarskapet 
innebär att leda eleverna till nya insikter och kunskaper. Stensmo (2000) fokuserar på 
ledarskapets olika arbetsuppgifter medan Steinberg (2004) mer inriktar sig på lärarens 
personliga inställning till sitt uppdrag samt lärarens förmåga att etablera goda relationer. Även 
Birnik (1998) och Frelin (2010) framhåller vikten av att lärarens relationsarbete.  De menar att 
det är nödvändigt att läraren etablerar och upprätthåller goda relationer i sitt arbete för att 
möjliggöra och främja lärande. Vi har valt att fokusera mot relationsarbetet i lärarens 
ledarskap. I detta arbete används interaktion i betydelsen av det sociala samspelet och 
kommunikationen mellan läraren och den enskilde eleven samt elevgruppen. Det verbala är 
liksom det icke verbala en viktig aspekt av lärarens ledarskap i interaktionen med eleverna 
och utgör därmed fokus i detta examensarbete. 

Ur det sociokulturella perspektivet sker lärande i samspel med andra. I detta samspel är 
interaktionen mellan individer det centrala. Enligt Williams (2000) är det lärarens ansvar att 
möjliggöra att kommunikation och samverkan mellan elever sker. Webb (2009) menar att 
interaktionen mellan elever i skolan främst sker via grupparbeten och betonar lärarens ansvar 
för att ge eleverna verktyg för att lärande ska ske i dessa grupparbeten. Vi kommer i detta 
arbete även att fokusera på hur läraren arbetar för att möjliggöra interaktion mellan elever. 
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Frågeställningar 

• Hur interagerar läraren med eleverna i syfte att skapa goda relationer?  
• Hur arbetar läraren metodologiskt för att möjliggöra interaktion mellan eleverna?  
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Metod 

Observation 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007) menar att det är karaktären på 
forskningsfrågan som avgör vilken eller vilka undersökningsmetoder som ska väljas. Den 
metod som vi avser att bygga vår undersökning på är observation. Einarsson & Hammar 
Chiriac (2002) skriver att observation är beteendevetenskapens viktigaste 
undersökningsmetod och kan med fördel kombineras med andra metoder. Vi kommer i det 
följande att redogöra för metoden observation. En av observationsmetodens främsta fördelar 
är att forskaren är på plats där saker och ting händer. Forskaren behöver inte förlita sig på vad 
informanten återberättar utan kan göra iakttagelser med egna ögon. Direktobservationer är 
lämpliga när man vill studera processer som kan vara svåra att sätta ord på (Esaiasson et al., 
2007). Esaiasson et al. (2007) ger en ordboksmässig definition av begreppet observation som 
uppmärksamt iakttagande. De använder sig av begreppet direktobservationer, men vi kommer 
i det följande att skriva observation. Einarsson & Hammar Chiriac (2002) skriver att 
observationer sker i verkliga situationer där fenomenet skulle ha uppträtt även om inte 
observatören funnits på plats. Detta till skillnad från de observationer som utgår från 
experimentella och tillrättalagda situationer. Målsättningen med observationerna i denna 
undersökning är att få syn på det som händer i klassrummet och därigenom kunna få svar på 
våra forskningsfrågor.  

Innan man sätter igång är det viktigt att ringa in vad det är man ska observera. När man 
använder sig av metoden observation bör man vara medveten om att det är en 
envägskommunikation där informanten är sändare som visar ett beteende och observatören är 
mottagare som registrerar detta beteende (Stensmo, 2002). Vi kommer i det följande att 
redogöra för hur urvalet, datainsamlingen och databearbetningen gått till. Kapitlet avslutas 
med en redogörelse för hur vi förhållit oss till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Urval 

Vi har genomfört vår undersökning på två låg- och mellanstadieskolor i en förort till en 
medelstor stad i Sverige. Skolorna ligger i två olika kommundelar och området omkring 
skolorna består av i första hand enfamiljshus men även flerfamiljshus. På skola A går 420 
elever och på skola B går 290 elever. Dessa skolor valdes eftersom vi är kända på skolorna 
sedan tidigare. Detta för att eleverna och lärarna ska känna sig bekväma med oss som 
observatörer och minska risken för att vår närvaro påverkar resultatet (Esaiasson et al., 2007). 
De lärare vi tillfrågat arbetar från förskoleklass upp till år 5. Motivet till detta är att vi inte vill 
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ha för stor spridning i årskurser eftersom vi vill kunna se likheter och skillnader i lärares 
ledarskap, och detta ledarskap kan möjligen se olika ut beroende på vilken årskurs man 
undervisar i. Dessutom är ett skäl att vi har för avsikt att arbeta med barn i dessa åldrar.  

Den första kontakten togs med rektorn på respektive skola. Motivet till detta var att vi ville 
ha rektorns godkännande för att genomföra undersökningen innan vi kontaktade lärarna. 
Rektorn på skola A kontaktades via e-post där vi presenterade oss och undersökningens syfte. 
Vi fick ett snabbt svar från denna rektor som var positiv till att vi genomförde vår 
undersökning på denna skola. Vi blev uppmanade att själva kontakta de lärare vill ville 
observera. Rektorn på skola B kontaktade vi genom ett personligt besök. Tiden för besöket 
bokades genom skolans administratör. Även denna rektor visade sig positiv till vår 
undersökning, men uttryckte en viss tveksamhet om vissa lärare eventuellt skulle känna sig 
obekväma i undersökningssituationen. Hon ville själv informera lärarna om vår undersökning 
och vårt behov av lärare att observera. De som var intresserade skulle sedan i sin tur kontakta 
oss direkt. Det som visade sig var att det var färre lärare från skola B, än från skola A, som 
ville ställa upp. Samtliga av de lärare vi tillfrågade på skola A gav sitt samtycke. Några av de 
lärare som tillfrågades på skola A valdes utifrån att vi kände dem sedan tidigare och några 
valdes eftersom de arbetade i samma arbetslag som någon av de andra. Lärarna kontaktades 
genom ett personligt besök på skolan. Som tidigare nämndes valde vi inte själva lärarna från 
skola B, utan de kontaktade oss. Urvalet gjordes således på olika sätt på de två skolorna. 
Sammanlagt har vi observerat 10 lärare och har delat upp dem mellan oss så att vi observerat 
5 var. Samtliga är behöriga lärare och har en åldersspridning från 28 till 62 år. Antal år i 
läraryrket varierar, från nyutexaminerad till 32 år som lärare. För att försvåra möjligheterna 
att identifiera lärarna väljer vi att inte presentera dem var för sig. Dessutom är namnen 
fingerade för att i så stor utsträckning som möjligt garantera lärarnas anonymitet. Vi anser 
dock att texten blir mer levande om lärarna får ett namn istället för att bli kallade lärare 1, 2, 3 
och så vidare.    

Procedur och datainsamling 

Esaiasson et al. (2007) talar om att man gör en indelning av observationerna avseende rollen 
som observatör. Det handlar om vilket förhållningssätt man har som observatör. De två 
ytterligheterna är å ena sidan fullständig observatör och å andra sidan fullständig deltagare. 
Även om det i verkligheten är svårt att renodla dessa, så måste forskningsfrågan avgöra vilket 
förhållningssätt man ska ha. Utifrån våra forskningsfrågor var vi mer passiva observatörer än 
deltagande eftersom vi inte ville påverka det som skedde med vårt deltagande. Vi ville dock 
att observationerna skulle vara öppna. Det innebar att lärare och elever var medvetna om att vi 
som observatörer fanns i klassrummet och gjorde vår observation (Einarsson & Hammar 
Chiriac, 2002). Vi var öppna med våra avsikter och ändrade ingenting i klassrumsmiljön. Det 
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enda onaturliga skulle kunnat vara att vi satt i klassrummet och gjorde observationerna även 
om ett klassrum är ett naturligt ställe att sitta och skriva i.  

Innan vi kunde genomföra observationerna ringade vi in vad det var vi skulle observera. 
Då vår syn på lärande sammanfaller med det sociokulturella perspektivet har vi studerat 
lärarens interaktion genom att fokusera på ord och kroppsspråk i olika lektionssammanhang. 
Fokus för vår andra forskningsfråga var vilka metoder läraren använde sig av för att främja 
interaktion mellan eleverna.  

Utifrån detta konstruerade vi ett observationsschema (bilaga 1) där vi gjorde kolumner för 
både det verbala och icke verbala språket hos läraren. Detta användes vid en provobservation 
som genomfördes hos en lärare som var bekant för oss men som inte ingick i undersökning. 
Vid detta testtillfälle upptäckte vi observationsschemats begränsningar i form av att de hade 
för hög grad av stuktur. Kolumnernas begränsningar ledde till att vi inte tog in annan relevant 
information för undersökningen. Det saknades även utrymme för elevernas möjlighet till 
interaktion. Följden blev att vi utarbetade ett nytt observationsschema (bilaga 2) som skulle 
passa en observation med lägre grad av struktur. I detta schema fanns större utrymme för 
löpande anteckningar i öppna fält med stödord för undersökningens fokus. I detta fanns även 
fält för egna reflektioner, metodologiska anteckningar, koppling till teoretiska begrepp och 
teorier (Esaiasson et al., 2007). Detta schema prövades vid en andra testobservation. Även 
detta observationsschema visade sig ha sina begränsningar. Under observationen tenderade vi 
att skriva i icke avsedd kolumn på grund av utrymmesskäll i fältet för empiriska anteckningar. 
Dessutom visade det sig att fältet för metodologiska anteckningar inte var relevant för vår 
undersökning eftersom observationerna endast skulle göras under en dag i varje klass. Hade vi 
däremot planerat att genomföra observationerna under en längre tid hade de metodologiska 
anteckningarna kunnat fungera för att utveckla observationerna till nästa tillfälle. Visserligen 
hade vi kunnat omarbeta observationsschemat till nästa lärare, men vi ville ha en enhetlig 
utgångspunkt för observationerna för att öka reliabiliteten i resultatet. Eftersom det senare 
observationsschemat mer tog formen av löpande protokoll valde vi i likhet med Gustafson 
(2006) att använda oss av löpande protokoll (bilaga 3). Det fanns dock inte möjlighet att göra 
en tredje testobservation så den första observationen med löpande protokoll ingick i vår 
undersökning. Observationerna genomfördes med stöd av det löpande protokollet (bilaga 3) 
där våra forskningsfrågor hjälpte oss att hålla fokus. Vi genomförde observationerna var och 
en för sig.  

Datum för observationerna planerades in i samråd med varje lärare. Utgångspunkten var att 
boka dagar då klassen och läraren i så stor utsträckning som möjligt hade undervisning i 
klassrummet. Detta för att kunna samla in så mycket underlag som möjligt under en och 
samma dag. På de aktuella dagarna anlände vi till klassrummet i god tid för att få möjlighet 
till ett kort samtal med läraren innan eleverna kom in i klassrummet. Det var också viktigt att 
se ut en bra plats att sitta på. Vid de flesta observationstillfällen satt vi på en stol längst bak i 
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klassrummet. Vid ett tillfälle satt observatören långt fram i en soffa vid väggen och vid ett 
annat tillfälle satt observatören längs en vägg. Vi använde oss av kollegieblock och 
blyertspenna vid observationerna. Vi var lyhörda för allt som hände i klassrummet, men 
eftersom läraren var vårt studieobjekt skrev vi i huvudsak ner det som läraren sa och gjorde. 
Vi skrev så mycket som möjligt eftersom det är lättare att i efterhand ta bort överflödig 
information än att lägga till viktiga iakttagelser i efterhand. Varje observationstillfälle 
avslutades med ett kortare informellt samtal med respektive lärare. Vid de tillfällen då 
möjlighet fanns att följa med läraren och eleverna för att äta lunch gjorde vi detta. Dessa 
tillfällen gav oss möjlighet att observera lärarens interaktion med eleverna under 
lunchsituationen. Eftersom vi inte hade planerat detta hade vi inte med oss block och penna 
vilket dessutom hade upplevts onaturligt i matsalen. Vi valde att i efterhand skriva ner 
intressanta sekvenser för att kunna ta med detta i vårt resultat.  

Databearbetning 

Efter varje genomförd observation transkriberades observationsanteckningarna löpande för att 
eliminera risken att viktiga iakttagelser skulle glömmas bort eller bli svåra att tolka. Vi tog oss 
god tid för reflektion i samband med transkriberingen eftersom det är då man samlar material 
till analysen. Observationsanteckningarna transkriberades ordagrant och ingen händelse 
utelämnades. Vi gjorde detta grundligt eftersom det är lättare att ta bort överflödigt material i 
den senare analysen. Samtidigt som vi transkriberade materialet noterade vi de tankar och 
reflektioner som dök upp under arbetets gång. Patel och Davidsson (2003) menar att sådana 
anteckningar är praktiska att ha för det kommande analysarbetet. Därefter jämförde vi våra 
observationsresultat och började arbetet med att hitta svar på våra frågeställningar ur det 
transkriberade materialet. De sekvenser vi fann relevanta utgjorde grunden för vårt första 
utkast till resultatet. Efter att ha läst materialet flera gånger kategoriserade vi materialet i olika 
teman (Esaiasson et al., 2007). Därefter ställde vi upp dessa sekvenser under respektive lärare 
för att sedan försöka hitta gemensamma nämnare i lärarnas ledarskap med tanke på 
relationsarbetet och metoder för att främja interaktion mellan eleverna. Vi har även lyft fram 
vissa skillnader och enstaka fenomen som vi finner intressanta för undersökningen. 
Resultatdelen kommer således att vara uppställd utifrån typ av aktivitet där vi redogör för 
likheter och skillnader i lärarens ledarskap. 

Forskningsetiska ställningstaganden 

Som forskare är det av största vikt att följa de forskningsetiska principerna under sin 
forskningsprocess. De principer vi har tagit ställning till i vår undersökning är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Einarsson 
& Hammar Chiriac, 2002). Informationskravet innebar att vi informerade rektor, berörda 
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lärare och elever om syftet med vår undersökning. Det finns en viss risk med 
informationskravet och det är att gruppens beteende påverkas vilket i sin tur påverkar 
resultatet. I vår undersökning skulle det kunna tänkas att lärarens ledarskap skulle kunna 
påverkas i och med att fokus för våra observationer är lärarens betydelse och interaktionen 
lärare – elev/elever. Vi valde dock att vara öppna med vår avsikt för att inte riskera att hamna 
i ett etiskt dilemma. Samtyckeskravet innebar att vi bad om undersökningsdeltagarnas 
samtycke. I vårt fall är det lärarna som är fokus för undersökningen. Lärarna informerades om 
att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Einarsson & Hammar Chirac (2002) menar 
att samtycke bör inhämtas från föräldrar endast om undersökningen är av känslig karaktär. 
Med utgångspunkt från detta bestämde vi oss för att inte begära samtycke från föräldrarna.  

Vi informerade om konfidentialitetskravet vilket innebär att det inte kommer att framgå 
vilken lärare, elever, skola eller ort som undersökningen är gjord på. Uppgifter om personer 
antecknade och lagrade vi på ett sätt så att ingen person kan identifieras. Vi som forskare får 
inte lämna ut uppgifter till utomstående, vilket leder in på det fjärde forskningsetiska kravet 
en forskare har att följa. Nyttjandekravet innebär att vi inte får använda vårt empiriska 
material till något annat ändamål än till vår forskning (Vetenskapsrådet, 2010).  
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Resultat 

I detta kapitel redovisas de resultat vi fått av det insamlade materialet i vår undersökning. Vi 
redovisar varsin resultatdel. Resultatdel Jeanette är gjord av Jeanette Rigvald och resultatdel 
Ann är gjord av Ann Smeeton-Wilkinson. Vi presenterar resultatet utifrån våra 
frågeställningar och de teman vi fått fram. 

Hur interagerar läraren med eleverna? (Resultatdel Jeanette) 

De lärare som ingår i denna resultatdel är Ninni, Alva, Lina, Olga och Eva. Dessa lärare 
arbetar i förskoleklass till år 4. 

 

Hälsningsceremoni  

Vid skoldagens start har lärarna Ninni och Eva en form av gemensamt beteende när de hälsar 
på eleverna. Båda står vid dörröppningen och tar eleverna i hand och säger ”god morgon”. 
Det finns dock skillnader i deras morgonceremoni. Ninni står i dörröppningen mellan hallen 
och klassrummet och hälsar på eleverna här de har tagit av sig sina ytterkläder. Hon talar med 
låg och lugn stämma och tar tillfället i akt till att säga något personligt till de flesta av 
eleverna. Ett par exempel på personligt tilltal från Ninni är: ”Nämen, har du klippt dig! Det 
var snyggt” och ”Men vad roligt att se dig! Är du frisk nu?” Eva stod i ytterdörren när 
eleverna kom in i hallen och hälsade. Hon sade ”god morgon” eller ”Hej” till alla elever men 
sa inte något förutom dessa hälsningsfraser. Evas röst var ganska hög när hon hälsade på 
barnen. Lina befann sig också ute i hallen när eleverna anlände, men hon stod inte i 
dörröppningen och hälsade utan hon cirkulerade runt i hallen och hjälpte de som behövde och 
hälsade och pratade med eleverna under denna stund. Till en elev sade Lina: ”Åh vilken 
snygg jacka! Är den ny? Har du fått den i födelsedagspresent?” och till en annan sade hon: 
”God morgon, är allt bra med dig?” Hon hälsade inte på och pratade inte med alla elever ute i 
hallen. 

Alva och Olga hade ett gemensamt beteende när eleverna anlände och det var att båda 
cirkulerade i klassrummet och höll på med förberedelser för dagen. Alva går runt i 
klassrummet och ordnar med saker. Hon ler och ser glad ut och tittar ibland upp och säger 
”god morgon” till en elev som kommer in. Hon småpratar med vissa elever och lägger armen 
om dem som kommer fram till henne. Olga sitter ner och håller på och klipper ut 
pappersfigurer och hon har ett koncentrerat uttryck i ansiktet. Hon tittar upp ibland och hälsar 
på eleverna genom att säga ”hej” eller bara le. Hon uppmärksammar särskilt en elev som 
kommer fram till henne. Hon kramar om eleven och säger: ”Hej, vad skönt att se dig! Är du 
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frisk nu?” Gemensamt för alla fem lärarna var att de hälsade ”god morgon” på hela klassen 
när eleverna hade satt sig på sina platser. 

Inledning på lektionen för att få elevernas uppmärksamhet 

Skoldagen hos de observerade lärarna bestod av flera lektioner och lärarna använde sig av 
olika strategier för att påkalla elevernas uppmärksamhet. Gemensamt för de fem observerade 
lärarna var dock att de stod längst fram i klassrummet, med ryggen mot tavlan när de 
påkallade elevernas uppmärksamhet. Ninni använde sig i huvudsak av kroppsspråket när hon 
ville ha elevernas uppmärksamhet. Hon stod och väntade med ett bestämt uttryck i ansiktet. 
Vid några tillfällen hade hon armarna i kors över bröstet. Ninni gav instruktionen en gång och 
väntade därefter ut eleverna. Instruktionen kunde låta: ”Nu vill jag att ni lägger undan era 
böcker och tittar hit”. Detta sade hon med låg och lugn röst och endast en gång. Även Alva 
väntade på elevernas uppmärksamhet innan hon började tala. Däremot uppmanade hon 
eleverna fler gånger genom att säga: ”Nu vill jag att du är tyst och tittar hit” eller ”Sch, nu vill 
jag att du är tyst”. Eva använde sig i huvudsak att ett kraftfullt ”Sch!!” när hon ville ha 
elevernas uppmärksamhet och ett par gånger plingade hon i ett vindspel innan hon uppmanade 
eleverna att vara tysta.  

När Olga ville ha elevernas uppmärksamhet sade hon: ”Alla näsor hit” eller ”Jag väntar på 
att alla näsor pekar hit”. Vid ett tillfälle förklarade hon för eleverna varför hon sa som hon 
gjorde. ”När alla näsor pekar hit vet jag att ni lyssnar på mig”. Gemensamt för dessa fyra 
lärare är alltså att de på något sätt ber eleverna vara tysta innan de fortsätter lektionen. Alva 
däremot väntade inte på att eleverna skulle bli tysta. Istället hade hon ett förväntansfullt 
uttryck i ansiktet och började prata till eleverna: ”Nu ska ni få höra…”, ”Vad har ni gjort på 
rasten” eller ”Nu är klockan 10 och vi måste bli klara med…” . Om någon av Alvas elever 
inte gav henne sin uppmärksamhet gick hon fram till den eleven och markerade med 
ögonkontakt eller la armen på axeln men fortsatte att prata.  

Gemensam genomgång 

När det gällde att fördela ordet bland eleverna vid gemensam genomgång fanns en gemensam 
nämnare för de observerade lärarna och det var att det var läraren som bestämde vem som 
skulle tala och att det var inte var önskvärt att eleverna talade rätt ut. Det som skilde lärarna åt 
var hur de gav ordet och hur de hanterade de elever som talade rätt ut. Ninni gav endast ordet 
till de elever som räckte upp handen. Hon lyckades komma ihåg vilka som räckt upp handen 
tidigare men då inte fått ordet för att ge dem ordet senare under lektionen. Detta kunde ske 
utan att dessa elever då hade räckt upp handen. Oftast gav hon eleven ordet genom att säga 
elevens namn och nicka mot eleven.  Ninni var ganska snabb med att ge ordet efter det att hon 
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ställt frågan. De elever som talade rätt ut ignorerade hon eller markerade med ögonkontakt att 
beteendet inte var önskvärt.  

Eva var mycket tydlig med att det var hon som bestämde vem som skulle få prata. Under 
hennes gemensamma genomgångar påminde hon eleverna vid flera tillfällen genom att säga: 
”Om ni vill säga något måste ni räcka upp handen”. Samtidigt visade hon med kroppen 
genom att sträcka upp hela sin arm i luften. Vid ett tillfälle mot slutet av lektionen då några 
elever talade rätt ut sade hon: ” Om ni vill säga något måste ni räcka upp handen, men det är 
inte alltid man får säga något ändå, så ni som räcker upp handen kan ta ner dem”. Eva 
markerade för alla elever som talade rätt ut att deras beteende var felaktigt. Antingen tittade 
hon på dem och pekade på dem med armen eller så sade hon till dem. Eva gav sällan ordet till 
de som inte räckte upp handen och vid ett tillfälle gav ordet till varannan flicka och varannan 
pojke. Detta berättade hon även för klassen: ”Nu får varannan tjej och varannan kille svara”.  

Varken Alva, Lina eller Olga markerade lika tydligt som Ninni och Eva när någon talade 
rätt ut. När Alva ställt en fråga till klassen väntade hon med att dela ut ordet tills nästan alla 
händer var i luften. Hon gav eleverna tid att fundera och under tiden gav hon ytterligare 
ledtrådar för att fler elever skulle kunna svaret. Hon talade lugnt och tydligt och försökte få 
ögonkontakt med de elever som inte räckte upp handen. Vid några tillfällen ställde hon frågan 
direkt till elever som inte räckt upp handen. Lina fördelade oftare ordet till elever som inte 
räckte upp handen. Vid några tillfällen kunde de tillfrågade eleverna inte svaret och då ställde 
Lina istället frågan till en annan elev.  

Vid Olgas gemensamma genomgång var interaktionen med eleverna mer i form av ett 
gemensamt samtal. Hon ställde många öppna frågor till eleverna men även frågor med bara ett 
svar. Oavsett fråga gav Olga flera elever möjlighet att svara på samma fråga. Hon lyfte fram 
de olika svaren och belyste skillnader och likheter. Flera av eleverna pratade rätt ut men Olga 
lyfte fram även dessa elevers svar.  

När det gällde att bekräfta elevernas svar använde sig Ninni och Lina i huvudsak av ordet 
”Bra!” när eleverna svarade rätt. Alva och Olga bekräftade elevernas svar genom att säga: 
”Bra sätt att tänka!” eller ”Så kan man tänka”. Alva nickade ofta och log när hon bekräftade 
elevens svar. Eva däremot sade ”Bra” endast vid ett par tillfällen, istället upprepade hon 
elevens svar och nickade bekräftande. När eleverna svarade fel visade Eva detta tydligt 
genom att säga; ”Nej, det är fel.” Lina och Ninni sa ”nej” eller ”nja” och flyttade blicken till 
en annan elev som fick försöka. Varken Alva eller Olga använde sig av orden fel eller nej i 
någon större utsträckning.  

Alva använde sig av en strategi under gemensam genomgång som ingen av de andra 
lärarna gjorde. Vid två tillfällen under dagen hade hon medvetet stavat ord fel eller räknat ut 
ett tal fel. Vid det första tillfället var det under dagens schema där hon stavat ordet läsning fel. 
Alva själv låtsades inte om felen, men när eleverna upptäckte felen berömde hon dem och 
sade att de var duktiga. Vid det andra tillfället hade hon gjort en uträkning av ett mattetal där 



25 
 

en siffra var fel. Hon såg uppriktigt förvånad ut när några elever i kör ropade att hon räknat 
fel. 

Personliga historier   

Under en av Ninnis lektioner ledde det gemensamma samtalet med eleverna in på 
spökhistorier. En av eleverna bad Ninni berätta en historia som hon själva varit med om. 
Ninni frågade övriga elever om de vill höra den igen och samtliga nickade eller ropade ja. 
Ninni satte sig på kanten av sitt bord och började berätta en historia om hur hon för några år 
sedan sett ett spöke i sin mammas hus. Hon berättar med inlevelse och nyanserad röst. 
Eleverna är helt tysta och lyssnar på hennes berättelse. Efteråt är det några elever som ställer 
frågor och Ninni svarar. Det är även några elever som berättar personliga historier och Ninni 
och kamraterna lyssnar och ställer frågor.  

Högläsning 

Alva, Lina och Eva hade alla högläsning ur en bok för sina elever. Gemensamt för alla tre var 
att de satt längst fram på en stol när de läste, men däremot skilde de sig åt i användandet av 
kroppsspråk.  Alva läste med nyanserad röst och tittade ofta upp från boken. Lina läste med 
mycket nyanser i rösten och förställer rösten för att gestalta olika karaktärer i berättelsen. Hon 
använder miner och gestikulerar med armar och händer för att dramatisera läsningen. Hon 
tittar ofta upp från boken. Eva läser ur boken utan att använda sig av kroppsspråket. Hon 
nyanserar rösten lite grann och tittar sällan upp. Eva samtalade inte med eleverna efter 
läsningen, vilket däremot både Alva och Lina gjorde. Alva knöt an till ordet hämnd som 
förekom i det aktuella kapitlet och frågade eleverna om de förstod betydelsen av ordet och om 
de hade hämnats någon gång.  Hon står med händerna i fickorna och lyssnar. Hon ger alla 
elever som vill möjlighet att tala och knyter ibland an till det någon säger: ”Oj, det var 
verkligen hämnd.” Samtidigt skrattar hon och blinkar till eleven. Linas samtal med eleverna 
efter läsningen knöt an till händelseförloppet i boken och varade inte lika länge som Alvas. 
Lina gjorde snarare en sammanfattning av innehållet. 

Enskilt arbete 

Observationssekvenserna av lärarnas interaktion med eleverna under eget arbete har vissa 
gemensamma mönster men även vissa skillnader. Det som var gemensamt för alla fem lärarna 
var att de någon eller några gånger under lektionen satt ner bredvid en elev för att stötta denne 
under arbetets gång. Under en lektion med tyst läsning interagerade Ninni och Alva med 
andra elever utan att resa sig från den eleven som de satt vid.  Följande exempel belyser detta 
fenomen. Ninni satte sig bredvid en elev och följde med sitt finger i elevens text. Hon 
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bekräftar elevens läsning genom att säga ”bra” och nicka uppmuntrande. Ninni tittar ibland ut 
över klassrummet och de övriga eleverna. Hon ser att en elev räcker upp handen och vinkar 
denne elev till sig samtidigt som hon har fingret kvar i den läsande elevens text. Hon lyssnar 
på elevens fråga och nickar till svar. Lägger samtidigt sin lediga arm på elevens rygg och ler.  
Ninni återgår därefter till den läsande eleven.  Även Alva satt bredvid en elev som läste tyst. 
När hon tittar upp och ut över klassrummet för hon syn på två elever som har rest sig för att 
vässa sina pennor. Hon säger inget, men visar med blicken och genom att nicka mot deras 
platser att de ska gå och sätta sig. Alva återgår till den läsande eleven och lägger armen på 
elevens ryggstöd och nickar bekräftande. Båda två kommunicerade med de andra eleverna 
utan att använda ord.  

Gemensamt för Lina och Olga var att de gick runt till fler elever och samtidigt 
kommunicerade verbalt med andra elever. Ett exempel från Linas klassrum är när hon satt sig 
ner för att hjälpa en elev med en matteuppgift. Hon sitter framåtböjd bredvid eleven och 
pratar med låg stämma och visar med sin penna i läroboken. En annan elev kommer fram och 
knackar henne i ryggen. Hon rycker till och tittar upp på eleven. Hennes uppmärksamheter 
går över till denne elev och hon svarar på frågan. Därefter reser hon sig upp och säger till 
klassen: ”- Sch, vi har matte nu. Då behöver vi ha tyst i klassrummet!” Hon ser att fler elever 
räcker upp handen. ”Jag ser att det är många som räcker upp handen, fortsätt med nästa tal så 
kommer jag. Ni kan ta ner handen jag vet vilka som räckt upp handen.”  Lina vänder på en 
elev som har börjat prata med kompisen bakom och går runt till övriga elever. Hon sätter sig 
vid en elev samtidigt som hon tittar på en elev som pratar för högt. Lina hyschar med fingret 
och har ett bestämt uttryck i ansiktet. 

När Olga gick runt till eleverna under eget arbete frågade hon om de behövde hjälp och tog 
även tillfället i akt till ett personligt samtal med vissa elever. Hon gick fram till en elev sätter 
sig på huk bredvid eleven och lägger armen om elevens axel. ”Hej, vad skönt att se dig! Mår 
du bättre nu?”Hon kramar om eleven och fortsätter: ”Jag har saknat dig när du var borta”.  
Eva pratade till största del med den elev hon satt bredvid och kommunicerade endast med 
övriga elever genom att ropa till dem när hon påminde dem om att de skulle vara tysta.  

Under tiden Olga går runt till eleverna berömmer hon ofta det de gör med ord som: ” Bra, 
supersnyggt”, ”Du har skrivit på raderna, toppen!” . Hon inleder all återkoppling på elevernas 
arbete med en positiv kommentar och lägger därefter eventuellt till vad eleven ska tänka på 
eller lägga till. En elev kommer fram och visar sitt arbete för Olga. Hon tittar på arbetet och 
ler. Lyfter blicken och lägger ifrån sig pappret och gör tummen upp med båda tummarna. Hon 
säger: ”Superbra! Vilken fin handstil du har! Kommer du ihåg vilken enhet det ska stå efter 
siffran?”. Hon går fram till tavlan och pekar på texten som står skriven där.  

Även Alva gick runt under lektioner med eget arbete och lyssnade och samtalade med 
eleverna. Hon sätter sig på huk, lyssnar, ler och har god ögonkontakt. Hon lägger ibland 
handen på elevens arm, axel eller rygg.  En elev kommer fram till Alva och frågar var han ska 
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göra av ett färdigt arbetsblad. Alva ber honom hämta sin pärm och ber honom att slå upp 
registret. Hon håller pärmen och ber eleven läsa. ”Var tycker du att den ska sitta?”. Eleven 
läser tyst och tittar på läraren och föreslår bokstavsfliken. ”Jättebra, precis där ska den sitta. 
Du klarade det på egen hand!” En annan elev kommer fram till Alva och frågar vad hon ska 
göra när hon är klar. Istället för att svara vänder sig lärarna mot tavlan där schemat står 
uppskrivet. Eleven vänder sig mot tavlan och läser tyst och säger efter en kort stund vad hon 
ska göra. Läraren bekräftar genom att säga: ”Ja, just det” Vad bra att du kan läsa på schemat 
vad du ska göra.” 

Efter rasten   

Gemensamt för Alva och Eva var att de efter varje rast tog tid för att samtala med eleverna 
om hur rasten varit. Alva väntade in tills alla elever kommit från rasten och ställde därefter 
frågan: ”Vad har ni gjort på rasten?” Hon står längst fram i klassrummet och tittar ut över 
eleverna. Några elever räcker upp handen. Hon noterar en elev som ser ledsen ut. Hon går 
fram till honom och sätter sig på huk. ”Hur var din rast?” Eleven berättar om ett bråk som 
uppstått på rasten. Alva tittar och lyssnar på eleven samtidigt som hon stryker honom på 
armen. När han pratat färdigt vänder hon sig mot klassen och frågar: ”Vad gör man om det 
händer något på rasten som man blir ledsen över? Hon samtalar med eleverna en stund om 
gemensamma regler. Därefter vänder hon sig till den ledsna eleven och frågar om han vill att 
de ska prata med de inblandade eleverna från den andra klassen. Alva ber en fritidspedagog 
om hjälp och går iväg för att genomföra samtalet på en gång.  

Även Eva samtalade med sina elever efter varje rast. Hon lät ordet gå runt till varje elev 
och de fick visa med tummen upp eller ner hur rasten varit. Hon frågade även vad de hade 
gjort och vem de hade lekt med. Hon stannade särskilt upp vid dem som visade tummen ner 
eller tummen åt sidan. Hon frågade varför rasten hade varit halvbra eller dålig och tog tid till 
att reda ut orsaken. Varken Ninni, Lina eller Olga pratade med eleverna om rasten innan de 
fortsatte med nästa lektion. 

Avslutning av en lektion  

Lärarnas interaktion med eleverna vid avslutning av en lektion handlade om att signalera eller 
informera eleverna om att det var dags att gå på rast, städa undan för nästa aktivitet eller städa 
undan för att dagen var slut. Två av lärarna, Lina och Eva, använde sig av en liten bjällra som 
de plingade i. Hos Lina betydde signalen att det var dags att avsluta det eleverna höll på med 
men informerade även eleverna om vad de skulle göra härnäst, till exempel: ”Så, då smyger ni 
ut på rast.” eller ” Då kan du plocka ihop och sätta dig på din plats.” När Eva plingade i 
bjällran sa hon inget. Vid ett tillfälle när det tog tid för några elever, plingade hon ytterligare 
en gång och tillade: ”Plocka undan, tyst och fort!”.  När Ninni avslutade sina lektioner talade 
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hon till eleverna med en tyst och lugn stämma: ”Nu ska vi avsluta och det är dags att plocka 
undan. Sedan sätter ni er på er plats”. Hon sade detta en gång och stod sedan med armarna i 
kors och väntade framme vid tavlan. Trots att några elever tog tid på sig upprepade hon inte 
orden utan stod endast och väntade. Gemensamt för Alva och Olga var att de gav muntliga 
instruktioner och i samband med dessa gav de eleverna kollektivt beröm för deras 
arbetsinsats: ”Okej, vi slutar läsa där. Vad duktiga ni var! Det var väldigt tyst och lugnt under 
läsningen.” När Alva säger detta står hon längst fram vid tavlan och tittar ut över eleverna. 
Hon försöker få ögonkontakt med dem och hon ler och nickar samtidigt som hon pratar. När 
Alva ska avsluta dagens sista lektion ber hon eleverna städa undan, samtidigt som hon börjar 
räkna ner från tio till noll. När hon gör detta drar hon upp axlarna, lutar sig fram och räknar 
med ganska hög stämma. Olgas instruktioner vid avslutning av lektionen liknar Alvas i det 
avseendet att hon lägger till beröm. ”Jättebra jobbat, mina vänner! Nu ska ni gå på rast och ta 
på er ordentligt så att ni inte fryser.” eller ”Men vad ni är duktiga! Okej, lägg undan era 
bokstavsböcker så ska jag tala om vad ni ska göra.” 

Lunchen  

Alla fem lärarna åt lunch tillsammans med eleverna. Gemensamt för alla lärare var att de gick 
tillsammans med eleverna till matsalen och att man satt tillsammans vid bestämda platser. När 
Olga gick med sin klass till matsalen initierade eleverna en tävling som gick ut på att deras 
klass skulle komma före parallellklassen. Eleverna ropade till Olga att hon skulle skynda sig 
att komma och ställa upp. Olga var direkt med på noterna och deltog i tävlingen genom att 
säga: ”Oj, vi måste skynda oss att tvätta händerna och ställa upp på led. Vi ska vinna idag”. 
Under lunchen samtalade lärarna med eleverna om allt möjligt. Ett samtal som Alva hade med 
eleverna vid sitt bord kom att handla om julen. En elev berättade att han skulle fira jul två 
gånger, en gång hemma och en hos mormor. Alva sade: ”Ska det bli roligt att träffa mormor? 
Jag är säker på att din mormor längtar efter dig.” Hon fortsatte: ”Jag ska också fira jul med 
min mormor, jag träffar henne bara 1 gång om året.” På liknande sätt pratade alla fem lärarna 
med sina elever under lunchen. De lyssnade på eleverna och berättade om egna erfarenheter 
och tankar.    

Hur arbetar läraren metodologiskt för att åstadkomma interaktion mellan eleverna? 
(Resultatdel Jeanette) 

Enskilt arbete 

Samtliga fem lärare arbetade på liknande sätt för att ge eleverna möjlighet att interagera. Den 
vanligast förekommande möjligheten för eleverna var att de under enskilt arbete, till exempel 
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i matteboken, fick prata med den som de satt bredvid. Detta var under förutsättning att man 
pratade väldigt tyst och bara talade om det man jobbade med. Eva uttryckte detta genom att 
säga: ”Man får småprata väldigt tyst, men det ska inte höras till nästa bord. Och det måste 
vara något viktigt ni pratar om.” Samtliga av de fem lärarna påminde eleverna ofta om att de 
skulle sänka rösten. Både Olga, Alva och Lina använde sig av ordet arbetsro när de sade till 
eleverna: ”Tjejer nere i hörnet, arbetsro tack!” eller ”Får jag be om arbetsro!”  

Lina gav sina elever möjlighet att samarbeta vid extrauppgifter i ämnet matematik. De 
elever som var klara med de obligatoriska uppgifterna kunde gå och sätta sig i ett hörn i 
klassrummet och spela mattespel tillsammans. Även dessa elever fick tänka på att inte prata 
för högt. Alva var något mer tillåtande än de övriga när det gällde elevernas möjlighet att 
prata under arbetet. Hon tillät eleverna att resa sig och gå fram till en kamrat längre bort i 
klassrummet. Förutsättningen var dock att de hjälpte varandra med uppgifterna.  

Grupparbete 

Gemensamt för Ninni och Alva var att de hade planerat matematiklektioner där samarbete 
mellan eleverna var förutsättningen för att kunna lösa uppgifterna. Alva inleder sin lektion 
med att be eleverna sätta sig i en ring varannan tjej och varannan kille. När eleverna inte 
lyckas med detta säger Alva: ”Varför går det inte att lösa denna uppgift? Varför blev det två 
killar över?” Alva ger eleverna möjlighet att prata och prova olika lösningar. Alla elever är 
delaktiga både i ord och i handling. Under hela denna mattelek står Alva i bakgrunden. Hon 
ger eleverna olika uppgifter som handlar om att de ska gruppera sig utifrån begreppen hälften, 
dubbelt, varannan, lika många. Hon låter eleverna lösa uppgifterna på egen hand. När de 
presenterat lösningen ber hon dem förklara hur de tänkte och berömmer dem genom att nicka 
och le och säga: ”Bra, jobbat.” Alla uppgifter som hon delade ut gick inte att lösa och då bad 
Alva eleverna att fundera över varför det inte gick.  

Ninnis mattelek var i form av en tävling. Hon delade upp klassen i två lag genom att ställa 
sig mitt i klassrummet: ”Okej, nu ska ni samarbeta i de här två lagen. Det är viktigt att alla är 
delaktiga för att ni ska vinna.” Ninni ställde sig längst bak i klassrummet och delade ut 
mattetal som lagen skulle räkna ut. När de kommit fram till svaret skrev en i gruppen upp 
svaret på tavlan. Alla elever var mer eller mindre delaktiga i uträkningarna. Ninni höll sig i 
bakgrunden och gav inga ledtrådar när eleverna räknade fel. Under båda dessa mattelekar hos 
Alva och Ninni fick eleverna prata hur mycket de ville. Lärarna sade inte till eleverna att de 
skulle sänka rösten eller tänka på arbetsro en enda gång under leken.  

I Linas klass fick eleverna interagera på ett sätt som de övriga eleverna inte gavs möjlighet 
till. Under en lektion stod det massage på schemat. Lina instruerade tio elever att sätta sina 
stolar i en ring på golvet. Hon bad dem sätta sig på stolarna och övriga nio elever samt hon 
själv ställde sig bakom varsin stol. Därefter sätter hon på lugn musik som spelas i bakgrunden. 
Hon ger eleverna instruktioner att de ska massera varandras axlar och ryggar. Under denna 
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stund får de inte prata med varandra. Under massagen är det knäpptyst förutom musiken och 
ett och annat fniss från någon enstaka elev. Lina är med och ger massage och när hon ger ett 
tecken genom att nicka åt vänster med huvudet, flyttar alla elever ett steg åt vänster. Eleverna 
interagerar under denna stund genom att massera varandra och utan att prata med varandra. 

Gemensam genomgång 

En annan form av interaktion som förekom hos samtliga fem lärarna är den som skedde under 
genomgång i hel eller halvklass. När läraren ställde frågor till eleverna och eleverna gav sina 
svar kunde övriga elever ta del av varandras svar och tankar. Detta var tydligast hos Olga 
eftersom hon ställde en fråga och gav fler elever möjlighet att svara. På detta sätt lyftes flera 
elevers tankar och sätt att tänka fram. Detta belyste Olga ofta genom att säga: ”Så kan man 
tänka” eller ”Ja som ni hör finns det olika sätt att tänka.” I en halvklass genomgång hos Ninni 
satt några elever vid ett runt bord för att gå igenom veckans läxa. Ninni satt med och gick 
igenom frågorna. Vid detta tillfälle läste alla elever upp sina svar, men de fick även spontant 
och utan att räcka upp handen ge varandra kommentarer och delge sina tankar.  

    

Hur interagerar läraren med eleverna? (Resultatdel Ann) 

Hälsningsceremoni 

När eleverna kommer till skolan på morgonen observerades att alla lärarna hade någon form 
av hälsningsstund, de flesta möter eleverna i dörren. Erika, Lena, Ann-Sofie och Agneta står 
alla i dörren och tar eleverna i handen samtidigt som de är noga med att få ögonkontakt med 
eleverna. Agneta använder båda sina händer och det blir att hon kramar elevens hand. Isabelle 
är lika noga med att få ögonkontakt med eleverna, men till skillnad från de andra lärarna sitter 
hon på golvet och hon tar inte eleverna i hand på morgonen. Hon önskar dem gemensamt god 
morgon när alla är samlade. Samtidigt som hon säger detta gäspar hon och sträcker armarna 
framåt. 

Erika, Lena, Ann-Sofie och Agneta pratar med eleverna innan de får gå in i klassrummet 
och sätta sig. De ger varje eleven en personlig kommentar samtidigt som de även önskar dem 
god morgon. Ann-Sofi säger till exempel ”God morgon X, är du frisk nu? Jag har saknat dig 
så!”. Lena och Ann-Sofie ger de elever som vill en kram. Lena skrattar ofta tillsammans med 
eleven hon kramar. 

Alla lärare ler då de möter elevernas blick, lägger huvudet på sned och ger eleverna 
instruktioner om vad de ska göra under tiden de väntar på att alla har kommit. Isabelle 
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använder inte det verbala språket då hon ger eleverna instruktioner om vad de ska göra. Hon 
använder tecken och kroppsspråk. Hon visar till exempel att de ska sätta sig ner genom att 
föra handen i en rörelse mot golvet, nickar åt det hållet de ska gå eller pekfingret framför 
munnen om de är för pratiga.  

Lena och Agneta sa ”God morgon”, Erika och Ann-Sofie sa ”Välkomna” än en gång när 
hela klassen var samlad. 

 

Inledning på lektion för att få elevernas uppmärksamhet 

Alla lärare börjar sin lektion eller övergång till ny arbetsuppgift genom att ställa sig längst 
fram vid tavlan, så att de står framför alla elever.  

Erika, Lena, Agneta och Isabelle är alla tysta och väntar in till dess att alla elever har 
uppmärksamheten riktad mot läraren.  Ann-Sofie, till skillnad från de andra börjar från början 
att prata tyst. Denna strategi använder alla de andra lärarna om det ändå inte blir tyst och de 
inte får uppmärksamheten riktad mot sig. Alla lärarna söker ögonkontakt med de elever som 
inte har uppmärksamheten riktad mot läraren.  

Erika, Lena och Isabelle stäcker ut båda armarna och berömmer eleverna när det är lugnt 
och arbetspasset kan börja. Erika stäcker ut sina armar och säger till exempel ”Välkomna!” 
Lena säger ”Vad kul att se er här!” och Isabelle ”Nu ska vi börja”.  

Ann-Sofie och Agneta väljer att förställa sin röst och är det fortfarande någon som inte 
lyssnar spänner de ögonen i denna elev och Agneta går fram till eleven i fråga för att 
tillrättavisa. Lena och Erika använder sig av sitt pekfinger framför munnen samtidigt som de 
hyschar de elever som inte är tysta.  

Både Lena, Ann-Sofie och Agneta kan också verbalt säga till enskilda elever att de vill att 
de ska vara tysta och rikta uppmärksamheten mot läraren. 

Fler strategier att fånga elevernas uppmärksamhet är att ha ett speciellt tecken som betyder 
lystring. I Lenas klass använder de ett vindspel som läraren spelar i för att fånga elevernas 
uppmärksamhet, Agneta och Ann-Sofie håller upp sin ena hand och står tyst och stilla där de 
befinner sig för tillfället. Både Erika, Lena och Isabelle vandrar fram och tillbaka längs tavlan 
samt lutar sig framåt. Ann-Sofie kunde också sätta händerna i midjan och titta ur över klassen 
samtidigt som hon använde sig av en barskare röst och krävde att eleverna gav henne 
uppmärksamhet. 

Gemensam genomgång 

De sekvenser som återfinns under denna rubrik är de arbetspass som läraren har gemensam 
genomgång innan och sedan arbetar eleverna tillsammans med läraren de uppgifter som de 
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har, oftast i en arbetsbok. Det kan också innebära att eleverna efter en gemensam genomgång 
och en stunds gemensamt arbete får arbeta själva. 

Alla lärare står framme vid tavlan och fördelar ordet efter handuppräckning. Isabelle säger 
”var så god” till eleven som hon har givit ordet. Lena ger även ordet till elever som inte räcker 
upp handen. Alla lärare tar ögonkontakt med den elev de pratar med. Erika, Lena och Agneta 
fördelar även ordet till elever som inte räcker upp handen. Lena har ett system där hon går 
igenom klassrummet och låter alla svara i tur och ordning. Erika, Lena, Ann-Sofie och 
Isabelle tackar eleverna för deras svar ler och ger kommentarer som ”Tack”, ”Vad bra att du 
kom fram till det”, ”Vad bra, det hade jag inte tänkt på” och ”Bra, hur tänkte du då?”.  

Vid ett tillfälle skrev Lena på fel rad på tavlan och eleverna uppmärksammade detta. Lena 
svarade då att de var duktiga som uppmärksammade detta och så skrattade de åt hennes 
misstag. 

Lena och Ann-Sofie går fram till elever som behöver hjälp och pratar enskilt med dem. 
Uppmuntrar dem och ställer nya frågor. 

Lärarna använder sig av frågor som de fördelar i klassen. Dessa frågor relaterar till något 
de nyss pratat om. För att förtydliga något använder sig Lena, Agneta och Isabelle av 
kroppsspråket. Isabelle använder sig av en knuten näve för att symbolisera ilska, hoppade runt 
för att visa otålighet och snyftade då hon var ledsen. Lena pekar på sina kroppsdelar då de i 
engelska ska lära sig dem, en sketch spelas upp för eleverna tillsammans med en annan lärare. 
Lena och Isabelle varierar sitt röstläge, ibland talar de med snabb ljus röst och ibland sävligt 
med mörkare röst.  

För att återfå koncentrationen hos eleverna använder sig Lena och Agneta av att stanna 
upp, bli tysta och vänta ut eleverna. Erika, Ann-Sofie och Isabelle ger en tillrättavisning rakt 
ut till den elev det berör. Lena sa vid ett tillfälle ”Nu ber jag X att vara tyst!”. Agneta går 
framtill den elev som inte är tyst och pratar enskilt med denne. 

Personliga historier 

Vid genomgångarna bjuder Erika, Lena och Ann-Sofie på egna historier och erfarenheter som 
de vill dela med eleverna. Ann-Sofie pratade om hur det var när hon var liten när hon fick 
vänta på barnprogrammen som bara sändes två gånger varje kväll. Den här historian bottnade 
i att några barn inte tyckte högläsningsboken var så intressant och att de började prata om att 
ibland är det svårt att tillfredsställa alla. Lena berättade för eleverna när hon var ute och flög 
med en kompis och fastän det var molnigt så såg man solen när man hade åkt igenom molnen. 
Denna historia berättade hon i samband med att de pratade om vädret och konstaterade att 
solen inte sken denna dag. Erika berättade för barnen om när hon var liten och rymde till sin 
granne när hon och hennes mamma blev osams. Det här berättade hon när de pratade efter en 
rast där några barn hade bråkat. Konsekvensen blev att Erika fick gå hem och be sin mamma 
om ursäkt och sedan var de vänner igen. Gemensamt för alla dessa tre sekvenser var att 
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eleverna och lärarna blev delaktiga i de diskussioner som blev resultatet av dessa tre 
berättelser. Både Lena, Ann-Sofie och Isabelle ler och skrattar tillsammans med eleverna vid 
dessa historier berättade av lärarna. 

Högläsning 

Gemensamt för alla fem lärarna är att de ändrar röstläget ofta när de läser. Är det spännande 
blir de mystiska, är det roligt skrattar de. Lena och Ann-Sofie skrattar vid ett flertal tillfällen 
tillsammans med eleverna. De stannar upp vid dessa sekvenser och frågar vad det var som 
eleverna tyckte var roligt. Erika, Lena, Ann-Sofie stannar även upp vid svåra ord som de 
samtalar med eleverna om. Det kunde vara både svåra svenska ord och egennamn. Agneta 
stannade också upp ibland när hon läste, hon ställde dock frågor om det de läst och Isabelle 
gjorde detsamma samtidigt som hon visade bilderna i boken. Gemensamt för lärarna var att 
när de stannade upp och ställde frågor fick endast de som räckte upp handen svara. De som 
pratade rakt ut fick av Erika, Lena och Ann-Sofie en ogillande blick. Lena såg sedan om dessa 
elever räckte upp handen och var då tydlig med att berömma dem och ge dem ordet. Då elever 
var okoncentrerade under högläsningen gavs av Lena och Ann-Sofie endast en blick, Agneta 
gav dem först en blick och sedan om det behövdes gav hon dem en personlig tillsägelse. Två 
av lärarna, Agneta och Isabelle, satte sig på ett speciellt ställe när de skulle läsa. Isabelle har 
en speciellt utsedd stol och Agneta satte sig alltid på bordet. Gemensamt för alla lärare var att 
de var noga med att samla eleverna innan de började. De lärare som fortsatte på en bok som 
de tidigare läst ställde några frågor om boken innan de började. Lena och Isabelle samlade 
eleverna i en ring på golvet och i Erikas klass fick eleverna gärna äta sin frukt under tiden hon 
läste. Erika, Ann-Sofie och Agneta satte sig alla framför eleverna längst fram vid tavlan. Erika 
och Ann-Sofie lyfter ofta blicken från boken och söker ögonkontakt med eleverna. Erika ler 
när ögonkontakten blir besvarad. Erika, Lena och Ann-Sofie använder kroppsspråket när de 
läser. Erika böjer sig framåt när det blir spännande, Lena drar ihop munnen och ser klurig ut 
när det är spännande och Ann-Sofie kastar sig bakåt när de blir överraskade av något som 
händer i boken. Erika är den enda av lärarna som även rör sig runt i klassrummet samtidigt 
som hon läser. En elev har svårt att sitta still, hon lägger handen på elevens axel för att få 
eleven att sitta still. 

Enskilt arbete 

De sekvenser som benämns eget arbete är de stunder som läraren antingen låter eleverna 
arbeta självständigt, på egen hand, i en arbetsbok eller i något förberett material av läraren. 
Det kan också innebära att eleverna fritt får välja vad de ska göra utifrån överenskomna 
uppgifter. Dessa uppgifter står uppskrivna på tavlan.  
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Alla lärarna går runt i klassrummen och hjälper eleverna. Lena och Ann-Sofie varierar sig 
och ibland sitter de vid sitt bord längst fram i klassrummet.  

Eleverna får hjälp av läraren när de räcker upp handen. När Lena och Ann-Sofie sitter vid 
sina bord får eleverna komma fram till dem för att få hjälp.  

När lärarna går runt i klassrummet och hjälper eleverna sätter sig alla, förutom Lena, på 
huk bredvid eleven och söker ögonkontakt med den elev de pratar med. Lena sätter sig inte på 
huk, hon lutar sig framåt och tittar på eleven. Denna strategi används likaså av de andra 
lärarna. De varierar sig, antingen sätter de sig på huk eller lutar sig enbart framåt.  

Lärarna pratar med en lågmäld röst när de hjälper de enskilda eleverna. Erika, Lena och 
Ann-Sofie pratar alla långsammare när de sätter sig ner och hjälper en elev. Alla lärare tar 
ögonkontakt när de hjälper eleverna. Erika, Agneta och Isabelle tittar uppåt på eleven när de 
hjälper denne. Erika, Lena, Ann-Sofie och Isabelle ler när de pratar med eleverna. De lägger 
även huvudet på sned när de är i interaktion med en elev. Agneta lägger även hon huvudet på 
sned, men ler inte.  

Erika, Ann-Sofie och Agneta frågar även de elever som inte räcker upp handen om de vill 
ha hjälp och hur det går. Alla lärare ställer frågor när de hjälper eleverna. De ger aldrig svaret 
till eleven.  

Lärarna använder sig av många miner när de pratar med eleverna. Att höja ögonbrynen 
likasom att rynka dem, ta sig för hakan, lägga huvudet på sned och nicka var tecken som alla 
lärare använde sig av. Erika, Lena, Ann-Sofie och Agneta hyschade sina elever med 
pekfingret framför munnen då det blev för högljutt. Erika och Isabelle använder mycket 
tecken och kroppsspråk såsom att slå ut med armarna, göra stopptecknet med handen, stryka 
eleverna över ryggen och ta dem runt axlarna. Lena och Ann-Sofie applåderar ofta sina elever 
och ger beröm såsom ”Bravo!”, Just det”, och ”Precis”.  

Alla lärarna gav spontana kommentarer till eleverna när de cirkulerade i klassrummet. 
Dessa kommentarer var ”Du är på rätt väg”, ”Titta vad bra gjort”, ”Jag gillar verkligen det 
här”. Ann-Sofie berömde hela klassen genom att slå ihop händerna och säga ”Så hörru ni, gud 
vad ni är duktiga på att jobba!”. Isabelle vill be en elev om en tjänst så hon tar sitt huvud i 
båda händerna och bedjande ber eleven om detta. 

Lärarna går fram till elever som stör och ger personliga verbala tillrättavisningar. Isabelle 
tar vi ett tillfälle en elev i knäet sätter sig på golvet och förklarar för eleven varför denne inte 
kan springa runt som eleven gör. Lena och Ann-Sofie visade vi ett fåtal gånger någon elev att 
de inte gillade beteendet genom att titta på eleven och med bister min skaka på huvudet.  

Efter rasten 

Erika, Lena, Isabelle och Agneta tar sig tid att efter rasten prata med elever som på något sätt 
varit involverade i tråkigheter. Erika tar berörda elever åt sidan samtidigt som hon ber de 
andra eleverna arbeta självständigt under tiden. Lena och Agneta pratar med hela klassen 
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tillsammans och Isabelle tröstar den enskilda eleven genom att sätta sig med eleven i knäet 
och stryka den över ryggen. Gemensamt för lärarna är att de låter alla som vill komma till tals. 
Erika, Lena och Agneta fördelar ordet. Lena och Agneta fördelar det vartefter de räcker upp 
handen. Isabelle låter eleverna tala rakt ur och ge sin version av det som hände. Det viktiga 
för samtliga tre lärare var att de elever som inte pratar visar respekt och lyssnar på den som 
pratar. Gör de inte det blir de personligen tillsagda med namn och en uppmaning att lyssna 
bättre. Erika, Lena och Agneta berömmer eleverna när de lyssnar på kompisarnas åsikter och 
att de kan komma med konstruktiva förslag till lösningar. I Lenas och Agnetas 
helklassdiskussioner tillåter de eleverna att prata sinsemellan, men det är fortfarande lärarna 
som fördelar ordet. Agneta skriver även upp lösningarna på tavlan och avslutar diskussionen 
med frågan ”Vill någon tillägga något?” Hon säger även att de kommer att återkomma till 
detta och se om det fungerar. 

 

Avslutning av lektion 

När det är dags att sluta med en arbetsuppgift berömmer Erika, Lena, Agneta och Isabelle 
eleverna för deras arbetsinsats. Efter det blir de ombedda att städa undan, alla lärare ber dem 
på något sätt att städa eller som någon säger ”plocka undan”. Erika ber om ursäkt för att hon 
glömt bort tiden och ber dem snabba på lite så att de inte missar sin lunch. Ann-Sofie delar in 
eleverna i smågrupper och låter dem städa vartefter hon ber grupperna genom att gå fram till 
dem och sträcka ut armarna samtidigt som hon säger ”varsågod att plocka undan”. Agneta och 
Isabelle ber hela klassen gemensamt att städa. Agneta klappar i händerna innan hon säger att 
det är rast. Lena samlar hela klassen och de samtalar om vad de gjort och om det var något 
som var helt nytt för dem, var det något som de inte förstod eller om det var något som de 
ville berätta i samband med det de hade arbetat med. Saknar Lena något ställer hon en eller ett 
par frågor för att hjälpe eleverna att komma ihåg. Turordningen för hur eleverna får prata är 
den ordning de sitter. Lena nickar åt den elev som står på tur att prata. Efter denna samling 
går alla ut ur klassrummet när Lena ger dem tillåtelse. Både Ann-Sofie och Lena kramar 
några elever som vill krama hejdå innan de går ut. Isabelle använde även vid ett tillfälle 
strategin att gå runt till eleverna och enskilt säga till dem att de fick gå ut på rast.  

Grupparbete 

Erika, Ann-Sofie och Agneta cirkulerar runt i klassrummet när eleverna är indelade i grupper 
för att lösa uppgifter som läraren har givit dem. De tre lärarna hjälper de elever som räcker 
upp handen. De stannar hos grupperna och sätter sig på huk. Gemensamt för dem alla tre är att 
de söker ögonkontakt med alla i gruppen och specifikt med den elev som de pratar med. De 
ställer frågor och dessa frågor besvaras av eleverna direkt och ger dem fler funderingar kring 
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uppgiften. Lärarna nickar instämmande när de får ett svar som leder i rätt riktning och ger 
kommentarer som ”nu har ni något att jobba vidare med” eller ”vad bra, hur kom ni på det?”. 
Erika är den lärare som stannar hos alla grupper och pratar om deras arbete. Hon både 
berömmer och ger dem frågor som fördjupar deras diskussioner såsom ”Vad har ni gjort för 
att komma fram till det här?”. Både hon och Agneta går tillbaka till de grupper som bett om 
hjälp för att stämma av att arbetet fortskrider. De berömmer deras arbeten och den grupp som 
inte kommit vidare får nya frågor av Erika och hon stannar kvar en längre stund för att stötta 
med fler frågor och några tips. Agneta ber sina elever skriva ner tankar och lösningar på ett 
papper. Dessa lösningar och funderingar ventileras innan eleverna går på rast. Agneta skriver 
ner dem på tavlan där de får stå ett tag. 
 

Hur arbetar läraren metodologiskt för att åstadkomma interaktion mellan eleverna? 
(Resultatdel Ann) 

Gemensam genomgång 

Erika, Ann-Sofie, Lena, Annelie och Agneta gör sina genomgångar och sedan fördelar de 
ordet till eleverna efter handuppräckning. Lärarna ställer frågor och eleverna svarar. Eleverna 
tillåts inte interagera med varandra. Eleverna kan vid detta tillfälle dock på detta sätt ta del av 
de andra elevernas tankar och funderingar, de får i undantagsfall ställa egna frågor. Vid 
gemensam genomgång är det endast Lena och Agneta som tillåter eleverna att prata med 
varandra. Lena och Agneta gör som de andra lärarna vid genomgången dock låter de eleverna 
efter genomgången ställa egna frågor och vill någon av de andra eleverna ge ett svar på frågan 
får de göra det. Vid ett tillfälle kom en elev på ytterligare en lösning på ett matematiktal som 
läraren inte hade visat. Detta berömdes av läraren och flera elever uttryckte sin förtjusning. 

Enskilt arbete 

Alla fem lärare tillät eleverna att arbeta tillsammans vid enskilt arbete, dock endast med de 
elever de satt bredvid och då fick de endast prata tyst. Det fick inte bli så att ljudvolymen blev 
störande. De observerade lärarna hade olika toleransnivåer på vad tyst var, men alla lärarna 
sade vid något tillfälle till eleverna att nu fick de vara tysta eller att om de skulle fortsätta 
prata med varandra fick de lov att prata tystare. Dessa tillsägelser gjordes gemensamt till hela 
klassen. De elever som gick fram till tavlan för att vässa pennan fick inte prata, eller som 
Lena och Ann-Sofie uttryckte det, de fick inte störa de andra som arbetade. Vid dessa 
tillfällen gav läraren personliga tillsägelser. Läraren hjälpte elever vartefter de räckte upp 
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handen och var det elever som arbetade tillsammans gjorde läraren inte så mycket mer än att 
ställa frågor och utmana de två eleverna så att en diskussion uppstod. 

Grupparbete 

Erika och Agneta låter eleverna arbeta i grupper om fyra till sex elever i varje. De delar in 
eleverna i förbestämda grupper och ger eleverna instruktionerna innan arbetet påbörjas. När 
de ger instruktionerna pratar de långsammare än vanligt, båda lärarna stannar upp och låter 
blicken svepa över klassrummet. Agneta skriver upp stödord, som talar om vad eleverna ska 
göra, på tavlan. Båda lärarna avslutar genomgången med att fråga: ”Är det någon som har 
några frågor om det vi ska göra?”. Båda lärarna låter nu eleverna gruppera sig utifrån de 
grupper de blivit indelade i. Eleverna tillåts prata fritt med varandra inom gruppen, 
ljudvolymen ökar markant gentemot till exempel eget arbete, detta dämpas endast vid ett par 
tillfällen. Dessa tillfällen var när eleverna började prata kors och tvärs i klassrummet med 
andra grupper. I Agnetas klassrum var det tillåtet att prata med andra grupper om man gick till 
dem för att prata. Hos Erika tillåts inte eleverna går runt till skillnad från eleverna i Agnetas 
klassrum. Agnetas elever tillåts ta egna initiativ och omarbeta uppgiften. Läraren ger dem 
endast villkoret att hon vill att de ska kunna förklara vad de har gjort och presentera det för 
hela klassen innan lektionen är slut. Som avslutning på grupparbetet samlar båda lärarna 
klassen och ber eleverna berätta om sina arbeten. Erika vill att eleverna ska hänga upp sina 
arbeten på väggen så att alla kan ta del av dem. Erikas elever blir inte klara med sina arbeten 
på detta lektionstillfälle och hon lovar att de nästa dag ska fortsätta för att bli klara. 
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Diskussion 

Detta kapitel inleds med en resultatdiskussion utifrån våra forskningsfrågor. Därefter följer 
avslutande diskussion och metoddiskussion. 

Resultatdiskussion 

Den första frågan diskuteras utifrån de teman vi fått fram vilka även utgör rubriker. Vår andra 
forskningsfråga utgör en egen rubrik och avslutar resultatdiskussionen. 

Hälsningsceremoni 

Majoriteten av lärarna i undersökningen börjar dagen med att hälsa på varje elev och tar sig 
tid för ett personligt samtal med var och en. Genom att ha denna ceremoni på morgonen när 
eleverna kommer skapar läraren ett utmärkt tillfälle att få ett personligt möte med varje 
individ.  Liksom Birnik (1998) vill vi poängtera vikten av att varje elev känner sig sedd för 
sin egen skull för att en god relation ska kunna etableras. Här ges läraren även tillfälle att se 
personen bakom elevrollen samt att själv visa sin person bakom lärarrollen. Denna aspekt av 
relationsarbetet benämner Frelin (2010) som medmänsklighet och detta anser vi vara en av de 
viktigaste delarna av relationsarbetet. Vi menar att för att en äkta relation ska kunna uppstå 
krävs att det sker ett möte mellan personerna bakom lärar- respektive elevrollen. Ansvaret för 
att detta ska ske ligger hos läraren. Genom att intressera sig för eleven och visa sig själv 
mänsklig utan att för den skull bli privat inbjuder läraren eleven till att göra detsamma.  

Brante (2008) talar om svårigheterna som lärare upplever med detta eftersom 
elevgrupperna är stora. Med tanke på det hektiska tempo och elevgruppernas storlek menar vi 
att det är ett utmärkt tillfälle att ta vara på denna hälsningsstund för att se varje elev i 
elevgruppen (Birnik, 1998). Detta för även våra tankar till Steinberg (2004) som liknar 
lärarrollen vid föräldraskapet i den aspekten att det måste finnas en balans mellan kärlek och 
struktur. Eftersom skoldagen domineras av struktur i form av fastlaga scheman och regler och 
att undervisning oftast sker i större grupper ges inte många tillfällen för läraren att 
uppmärksamma varje elev. Enligt vår mening kan dock läraren öka sina möjligheter att se 
varje elev genom att verkligen ta tillvara på de tillfällen som ges. 

Gemensamt för alla lärare var att de önskade god morgon eller välkommen till hela klassen 
när de satt sig på sina platser. För att uppfattas som tydlig och trovärdig i denna och andra 
situationer krävs en samstämmighet mellan lärarens ord och kroppsspråk. En av lärarna 
hälsade elevgruppen god morgon samtidigt som hon gäspade. En annan lärare log inte när hon 
sa att det var roligt att se eleverna. Dessa två sekvenser gav oss anledning att fundera på om 
lärarna verkligen menade vad de sa. Vi såg inget mönster i detta utan det observerades endast 
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vid dessa tillfällen och kan därför antas vara en tillfällighet. Vi väljer dock att ta med dessa 
exempel för att belysa vikten av kroppsspråk och ord stämmer överens för att läraren ska 
uppfattas som begriplig och trovärdig (Gelang, 2008). 

Inledning på lektionen för att få elevernas uppmärksamhet 

Oavsett vilken strategi lärarna använde sig av för att få elevernas uppmärksamhet resulterade 
det i att eleverna tystnade och tittade på läraren, men frågan är till vilket pris detta skedde. 
Steinberg (2004) menar att de första minuterna lägger grunden för hur resten av lektionen blir. 
Vi anser att denna grund delvis beror på hur läraren agerar med ord och kroppsspråk under 
dessa minuter. Några av lärarna väntade ut eleverna genom att stå med armarna i kors eller 
armarna i sidorna med ett bestämt uttryck i ansiktet. Vi menar att läraren genom att agera på 
detta sätt utstrålar att hon inte förväntar sig av eleverna att de kommer att ge henne 
uppmärksamhet. Erika och Alva däremot utstrålar en positiv förväntan när de inleder 
lektionen. Erika ser glad ut och välkomnar eleverna och Alva går framtill en ouppmärksam 
elev och lägger armen på dennes axel. Vi menar att detta dels skapar en god fortsättning på 
lektionen samt en god förutsättning för lärarens relationsarbete med eleverna. 

 I de fall det är enstaka elever som inte är uppmärksamma riktade flera av lärarna 
tillsägelsen direkt till denna elev. Detta skedde på ett negativt sätt och upprepade gånger. 
Detta bidrar sannolikt inte till att en god relation skapas utan snarare att förtroendekapitalet 
minskas (Frelin, 2010). Enligt vår mening bör läraren i så stor utsträckning som möjligt inte 
tillrättavisa enskilda elever inför hela klassen. Vi tror inte att detta har någon positiv effekt 
utan snarare att det leder till att elevens självkänsla sänks och elevens inställning till läraren 
och undervisningen blir negativ. Talar däremot läraren med eleven i enrum finns möjlighet för 
eleven att förklara sitt beteende. I väntan på tillfälle för att tala med eleven i enrum kan man 
göra som Alva gjorde. Hon gick fram till en elev som inte var uppmärksam och lade handen 
på dennes axlar. Resultatet blev förhoppningsvis att eleven förstod utan att känna sig utpekad.   

Gemensam genomgång 

Vikten av att det finns förtroende i relationen mellan läraren och eleverna är det flera forskare 
som är överens om. En av aspekterna för att skapa förtroende är att eleverna ska kunna lita på 
läraren och veta att hon gör vad hon kan för att vara rättvis (Frelin, 2010). Flera av lärarna i 
vårt resultat arbetar medvetet med att vara rättvis när det gäller att fördela ordet. Det 
vanligaste agerandet för att åstadkomma detta var att läraren tillrättavisade de elever som 
talade rätt ut. Tillrättavisningen kunde ske både med ord eller med en blick. Detta var väldigt 
tydligt hos Ninni. Hon gav endast ordet till de som räckte upp handen och hon kunde till och 
med ignorera de som talade rätt ut. Hon lyckades även att komma ihåg vilka som räckt upp 
handen tidigare men då inte fått ordet. Isabelle hanterade en liknande situation genom att titta 
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på den störande eleven och skaka på huvudet och sedan ge denna elev ordet. Lina och Lena 
däremot gav ofta ordet även till elever som inte räckte upp handen. Vår tolkning av detta är att 
de ville lyfta fram elever som inte vågade räcka upp handen och kände eleverna så pass bra att 
de visste att de kunde svaret. Frelin (2010) menar att detta är ett sätt för läraren att skapa en 
känsla av välvilja för att öka förtroendet i relationen. Genom att vara rättvis i dessa 
bemärkelser ökar läraren på sitt förtroendekapital. Vi ställer oss frågan om de elever som 
pratar rätt ut och blir ignorerade eller tillrättavisade upplever sig rättvist bemötta? I en stor 
elevgrupp skulle det inte fungera om alla pratade rakt ut, men vi menar att läraren bör vara 
medveten om att eleven inte kanske gör detta av illvilja. Genom att se eleven bortom 
elevrollen och skaffa sig förståelse och kunskap om elevens beteende tror vi att läraren 
kommer att uppfattas som medmänsklig och rättvis (Frelin, 2010). 

 Under gemensamma genomgångar förekommer hos samtliga lärare att frågor ställs till 
eleverna. Det som skiljer vissa lärare åt är hur de ställer dessa frågor och hur de ger eleverna 
möjlighet att hitta lösningar. Enligt Vygotskij (2001) sker lärande bäst i zonen för proximal 
utveckling där läraren ger scaffolding för att eleven själv ska kunna lösa uppgiften. I vår 
undersökning såg vi exempel på detta hos Alva som gav alla elever möjlighet att svara genom 
att ge ledtrådar tills alla händer var i luften. Några lärare gav scaffolding genom att förtydliga 
med kroppsspråket. Lena gjorde detta under en engelsklektion när eleverna skulle förstå 
betydelsen av engelska glosor och meningar. 

 Även Olgas sätt att interagera med eleverna under gemensam genomgång sammanfaller 
med synen på lärande inom det sociokulturella perspektivet. Genom att låta flera elever ge sitt 
svar lyfter läraren fram flera olika synsätt och eleverna får ta del av dessa. Vi menar att hon på 
detta sätt skapar ett tillåtande klimat i klassrummet där hon inte strävar efter ett rätt svar utan 
snarare att lyfta fram mångfalden. Motsatsen till detta kunde vi se genom att läraren tydligt 
markerade rätt eller fel. Detta anser vi riskerar att skapa ett klassrumsklimat där eleverna inte 
vågar uttrycka sig med risk för att det svar de ger inte är korrekt. Genom att uppleva att svaren 
inte duger kan elevens självkänsla snabbt sänkas. Birnik (1998) talar om vikten att läraren 
måste vara medveten om hur hon påverkar eleven med sitt agerande. Lärarens roll för att 
stärka elevens självkänsla är en central del i lärarens ledarskap. Det handlar om att eleven får 
beröm och uppmuntran för det eleven säger och gör. Vi menar att elever växer av beröm och 
inte av tillsägelser. 

I arbetet med att skapa goda relationer är användandet av humor en aspekt som läraren inte 
ska vara rädd för att använda. Vi såg vid ett par tillfällen hur läraren skrattade tillsammans 
med eleverna. I dessa fall handlade det om att lärarna hade gjort fel och istället för att skylla 
ifrån sig bjöd de på sig själva och visa att de inte var ofelbara (Frelin, 2010). Hos en annan 
lärare såg vi hur hon medvetet stavade fel upprepade gånger. Vi tolkar detta som att syftet 
med denna handling var att utmana eleverna att uppmärksamma detta. Vår uppfattning är att 
detta säkerligen roade eleverna då de skrattade när de hittade felen. Vi ställer oss dock något 
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kritiska till detta och undrar om inte elevernas förtroende till läraren rubbas. Om detta sker för 
ofta borde eleverna bli osäkra på lärarens trovärdighet. Trots denna risk anser vi att humor är 
ett utmärkt redskap i relationsarbetet så länge det finns en balans i detta och att det inte sker 
på någons bekostnad. För att erhålla vinsterna med att använda humor krävs en medveten hos 
läraren om hur denne påverkar med sitt agerande (Birnik, 1998). 

Personliga historier 

För att etablera en god relation till eleverna måste man som lärare var beredd att gå utanför 
lärarrollen och bli mer personlig (Frelin, 2010). Ett konkret sätt att göra detta såg vi hos fyra 
av lärarna som berättade om egna upplevelser utanför skolans värld. Berättelserna väckte 
intresse hos eleverna och öppnade upp för ett gemensamt samtal där även eleverna fick dela 
med sig av sina erfarenheter. Förutom att detta är en del av relationsarbetet sker samtidigt ett 
lärande. Genom denna form av interaktion uppstår ett möte mellan barnets värld och den 
vuxnes och omvärlden förtolkas för barnet (Vygotskij, 2001). Vi tror att läraren kan 
åstadkomma mycket genom att bjuda på sig själv. De beskrivna sekvenserna belyser vinsterna 
av detta och visar på lärande kan ske även när man går utanför den planerade undervisningen.  

Högläsning 

Om läraren använder sig av högläsning och samtalar om innehållet med eleverna kan goda 
möjligheter till interaktion skapas. Vi menar att läraren måste välja litteratur medvetet och 
helst ha läst boken innan, dels för att vara väl förberedd och dels för att valet av litteratur ska 
kunna kopplas till aktuella situationer inom elevgruppen och samhället. Enligt Stensmo 
(2008) är planering den arbetsuppgift som håller ihop övriga ledaruppgifter. Vikten av att vara 
förberedd visar sig i en sekvens av högläsningen då läraren stakar sig på vissa ord och namn. 
Detta fick som konsekvens att innehållet och helheten i berättelsen försvann och barnens 
engagemang uteblev. Möjligheten till efterföljande samtal försvann i och med detta. De lärare 
som hade ögonkontakt med eleverna och använde sig av kroppsspråk under högläsningen 
förmodar vi var mer förberedda vilket vi menar skapar en större trovärdighet hos läraren 
(Frelin, 2010). Enligt vår mening kan en väl planerad högläsning öppna upp för goda 
möjligheter till interaktion mellan läraren och elever samt mellan eleverna. 

 

Enskilt arbete 

Den interaktion som förekommer mellan läraren och eleverna under enskilt arbete är framför 
allt när hon går runt och hjälper de elever som räcker upp handen. Vi menar att läraren vid 
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detta tillfälle har goda möjligheter att se den enskilde eleven, ge beröm och scaffolding 
(Vygotskij, 2001).  

Lärarens roll för att stärka elevens självkänsla är en central del i lärarens ledarskap. Birnik 
(1998) talar om vikten att läraren måste vara medveten om hur hon påverkar eleven med sitt 
agerande. Det handlar om att eleven får beröm och uppmuntran för det eleven gör. På samma 
sätt kan elevens självkänsla snabbt sänkas om eleven utsätts för kritik. Det handlar även om 
att kraven läraren ställer på eleven är rimliga i förhållande till elevens förmåga. Eleven måste 
få känna att de lyckas. Vygotskij (2001) menar att detta sker i zonen för proximal utveckling. 
Här ges eleven scaffolding från läraren så att eleven klarar uppgiften egen hand. Flera av 
lärarna arbetar på detta sätt. Alva är konsekvent i sitt sätt att ge eleverna minsta möjliga hjälp 
för att lösa uppgifterna själva. Hon ger dem verktyg för framtiden och för att klara uppgiften 
här och nu. Ett gott exempel på detta var när eleverna frågade vad de skulle göra när det var 
klara. Genom att endast vända blicken mot tavlan där schemat var uppskrivet lärde sig 
eleverna var de hittade informationen samt gav dem känslan av att de hade tagit reda på detta 
på egen hand. Alva var även noga med att berömma dem för att de lyckats ta reda på 
informationen själva. 

Beröm till eleverna förekom under samtliga observationer. Alla lärare använder sig av ord 
som ”Bra”, ”utmärkt”, ”Precis” och ”Ja, visst”. Ett par lärare använde sig av tummen upp och 
applåder för att visa sin uppskattning. Det krävs alltså en medvetenhet hos läraren för att 
beröm ska stärka alla elevers självkänsla. Det kräver att läraren känner eleverna och kan se till 
att eleverna får uppgifter på en rimlig nivå som de kan klara av (Frelin, 2010).  

Några av lärarna tog tillfället i akt till personliga samtal med eleverna. Samtalen behövde 
inte vara långa och kunde till och med bara vara en klapp på axeln och uppmuntrande ord. Vi 
menar att detta är en viktig del av lärarens arbete med att se den enskilde eleven och skapa 
goda relationer.  

En annan aspekt av lärarens relationsarbete under enskilt arbete är att upplevas som rättvis 
av eleverna (Frelin, 2010). Detta tycker vi är en av lärarens svåraste uppgifter eftersom det 
handlar om att ge varje elev den hjälp de behöver. Svårigheten ökar med antalet elever, desto 
större elevgrupp, desto mindre tid finns till varje elev. Det blir en avvägning för läraren att ta 
hänsyn till vem som räckt upp handen längst och vilka som behöver hjälp men inte räcker upp 
handen. Två av lärarna hade en god förmåga att ha överblick över klassen samtidigt som de 
hjälper en enskild elev. Denna förmåga till överblick anser vi vara en viktig aspekt av lärarens 
ledarskap för att upplevas som rättvis (Stensmo, 2008).  

Efter rasten 

Flera av lärarna i undersökningen tog tid av lektionen efter rasten för att samtala om hur 
rasten varit. Tiden för dessa samtal kan variera men vi menar att även i de fall samtalen stjäl 
mycket av lektionstiden har läraren och eleverna igen detta mångfalt. Dels visar läraren att 
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hon bryr sig om vad som händer utanför klassrummet och dels skapar det godare 
förutsättningar för alla att koncentrera sig på det planerade innehållet i lektionen. 
Förhoppningsvis uppstår i och med dessa samtal det som Frelin (2010) benämner som en 
känsla av välvilja i relationen och läraren blir en betydelsefull vuxen i barnets 
identitetsskapande. 

Avslutning av lektionen 

På samma sätt som vi visat på vikten av att få en bra start på lektionen vill vi även poängtera 
vikten av att få en bra avslutning på ett lektionspass eller skoldagen. Flera av lärarna i 
undersökningen väljer att ge eleverna kollektivt beröm för deras arbetsinsats. Som lärare 
gäller det att vara ärlig i utdelandet av beröm för att behålla trovärdigheten. Om en lektion har 
varit stökig gäller det att hitta positiva stunder samtidigt som man på ett konstruktivt sätt 
uppmärksammar det som har fungerat mindre bra. Här krävs en fingertoppskänsla hos läraren 
för att inte peka ut enskilda elever och inte heller beskylla hela klassen om så inte är fallet. 
Frelin (2010) ger exempel på hur läraren kan använda sig av humor för att inte enskilda elever 
ska känna sig utpekade. Vi menar att det kan vara ett bra sätt eftersom vi anser att varje 
lektion ska avslutas på ett positivt sätt för att eleverna ska gå därifrån med en positiv känsla. 
Några av lärarna använde sig av humor när de bad eleverna städa vid slutet av lektionen. 
Detta tolkar vi som en strategi för att få något som ofta uppfattas som tråkigt att bli lite 
roligare. 

Hur läraren arbetar metodologiskt för att åstadkomma interaktion mellan eleverna 

Under en skoldag får eleverna arbeta enskilt vid flera tillfällen. Vid dessa tillfällen erbjuds 
inte eleverna att interagera i någon större utsträckning. Gemensamt för samtliga lärare i vår 
undersökning är att eleverna endast får prata tyst med den de sitter bredvid och enbart om det 
handlar om det som de arbetar med. Vi ställer oss undrande till varför enskilt arbete i lärobok 
ses som synonymt med tyst arbete. Vi har tidigare berört problematiken med att läraren inte 
hinner ge alla elever den hjälp de behöver under enskilt arbete. Tänk om eleverna istället gavs 
möjlighet att ge varandra hjälp. Williams (2000) menar att detta leder till att stimulera den 
enskilde elevens lärande samt att eleverna utvecklas till demokratiska medborgare i enlighet 
med läroplanen (Lpo94, 2006). Vi menar att läraren bör reflektera över varför man 
eftersträvar det tysta klassrummet. Är det tysta klassrummet eftersträvansvärt för att eleverna 
lär sig bättre eller är det för lärarens skull? Stensmo (1997b) menar att det kan handla om 
vilken kontroll läraren eftersträvar och vilka ramar läraren behöver för att kunna bedriva 
undervisning. Det tysta klassrummet har sina fördelar i vissa situationer men vi menar att 
läraren måste vara vaksam så att inte detta arbetssätt får dominera undervisningen. Vi ställer 
oss frågan hur eleverna ska förberedas för det kommande yrkeslivet som ofta kräver en god 
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förmåga att samarbeta och kommunicera om de sällan får öva på detta under skoltiden? Vi 
menar att det finns få arbetsplatser där man arbetar enskilt utan att interagera med andra.  

Under gemensamma genomgångar erbjuds eleverna att dela sina tankar med varandra 
under lärarens styrning genom frågor och fördelning av ordet. Interaktionen vid dessa 
tillfällen handlar alltså om att lyssna på varandra och det ges inte utrymme för spontana 
kommentarer. Under gemensamma genomgångar skulle det vara omöjligt att alla elever får 
tala rätt ut och ge spontana inlägg till diskussionen. Här kan läraren istället använda sig av 
tillfället och ge eleverna verktyg i hur man ställer konstruktiva frågor, förklara hur man 
tänker, synliggöra mångfald av idéer och tankar och därmed skapa förståelse att det finns 
olika sätt tänka och resonera (Webb, 2009). 

 De tillfällen som eleverna gavs till att helt fritt interagera med varandra var under 
grupparbeten. Lärarens styrning bestod i att dela in eleverna i grupper samt att dela ut 
uppgifter och ge instruktioner. När eleverna därefter skulle lösa uppgifterna fick de prata fritt 
och lärarna bad sällan eleverna att sänka ljudnivån. Tillfälle till dessa grupparbeten gavs inte 
ofta och skillnaden i hur eleverna fick interagera var stor jämfört med enskilt arbete och 
gemensam genomgång. Vi ställer oss frågan om eleverna var förberedda på det arbetssätt som 
grupparbetet innebär och huruvida alla elever kände sig delaktiga. Webb (2009) och Williams 
(2000) menar att grupparbete inte ska ses som synonymt med lärande och läraren har en 
central roll för att ge eleverna redskap så grupparbeten blir givande. Vi ser att de stora 
kontrasterna i elevernas möjlighet till interaktion vid enskilt arbete och grupparbete kan 
försvåra för eleverna att tillgodogöra sig grupparbetets fördelar. Om eleverna fick möjlighet 
att kommunicera och samspela i större utsträckning under skoldagens övriga lektioner skulle 
eleverna sannolikt lära sig att lyssna på varandra och tillsammans komma fram till lösningar 
och skaffa sig nya kunskaper. 

 Läraren har dessutom ett ansvar att följa läroplanen som slår fast att eleverna både ska 
arbeta självständigt och tillsammans med andra. I vår undersökning har vi sett en dominans åt 
enskilt arbete på bekostnad av möjligheten att arbeta tillsammans med andra. Enligt vår syn 
på lärande, som sammanfaller med det sociokulturella perspektivet, sker lärande i samspel 
med andra. Vi menar därför att eleverna måste ges fler tillfällen till interaktion under en 
skoldag, dels för att lärande ska ske och dels för att eleverna ska förberedas på det kommande 
arbetslivet.  

Avslutande diskussion 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att relationsarbetet är en stor del av lärarens ledarskap 
och pågår ständigt och genomsyrar hela undervisningen. Vi menar att det är lärarens ansvar 
att stäva efter att goda relationer skapas och att läraren måste vara medveten hur det egna 
agerandet påverkar relationen till eleverna. 
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Vårt resultat bekräftas av tidigare forskning och vi kan konstatera att en förutsättning för 
att goda relationer ska kunna etableras krävs en samstämmighet mellan lärarens ord och 
kroppsspråk. Vidare krävs att läraren ser varje elev och att eleverna känner att läraren bryr sig 
om dem. En stor del av lärarens interaktion består av tillsägelser och beröm. Läraren måste 
vara medveten om att det är av beröm en elev växer och därmed se till att denna del 
överväger. För att detta ska kunna ske måste läraren ha ett genuint intresse för att skapa goda 
relationer och ha en positiv människosyn. Vi menar att det även behövs en medvetenhet om 
relationsarbetets betydelse inom lärarutbildningen då studenter ofta lämnar utbildningen utan 
verktyg för att klara av detta viktiga arbete.  

Vi framhåller slutligen vikten av att eleverna erbjuds möjlighet till interaktion med 
varandra vid olika tillfällen under skoldagen. Det räcker inte med fler grupparbetstillfällen 
utan eleverna måste få möjlighet att interagera i olika gruppkonstellationer och vid olika 
arbetsuppgifter. Vi vill gå så långt som att eleverna till och med ska få samarbeta vid vissa 
prov. Vilken bro har byggts av en ensam ingenjör? Hur ofta genomförs en operation av en 
ensam läkare? I skolans värld ser vi sett hur arbetslagen vinner mark för att lärarna inte ska stå 
ensamma i sina uppgifter. Varför ska våra elever lämnas ensamma i utforskandet och 
tillägnandet av nya kunskaper?  

    

Metoddiskussion 

Valet av metoden observation avgjordes av att vi ville få syn på vad läraren faktiskt säger och 
gör i klassrumssituationen. I inledningsskedet hade vi även ambitionen att intervjua lärarna 
för att kunna se om det fanns en samstämmighet mellan det de sa och det de gjorde. Det som 
fick oss att begränsa oss till att endast använda observation var svårigheten att få lärare till 
undersökningen. Det var lättare att få lärare som var villiga till att enbart bli observerade än 
att få lärare att ställa upp både på intervju och på observation. Med utgångspunkt från detta 
bestämde vi oss för att enbart observera men med möjlighet att eventuellt komplettera med 
intervju senare. Som tidigare nämnts under urval var det svårt att få lärare att medverka i vår 
undersökning. Vi upptäckte att det var lättare att få lärare att ställa upp om vi själva 
kontaktade dem än om frågan gick via rektorn. När vi själva kontaktade lärarna kunde vi 
sannolikt ge mer detaljerade information och svara på frågor som lärarna hade jämfört med 
om frågan ställdes via en mellanhand som i detta fall var rektorn på skola B. Vi ställer oss 
frågan om lärarna i det fall rektorn informerade dem uppfattade det som att undersökningen 
var initierad av rektorn?  

Fördelen med observation är att man faktiskt ser det som händer i klassrummet. Eftersom 
vi var öppna med undersökningens syfte fanns dock risk att de observerade lärarna anpassade 
sitt beteende efter vad de trodde att vi ville se. Einarsson & Hammar Chiriac (2002) menar att 
det alltid sker någon form av påverkan från observatören. Hur passiva vi än hade för avsikt att 
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vara är vi medvetna om att vår närvaro som forskare kan påverka i detta fall lärarens 
ledarskap och i förlängningen vårt resultat. I efterhand har vi funderat på om vi hade kunnat 
minimera detta faktum om vi hade gjort en längre tids observation hos varje lärare eftersom 
de då hade vant sig vid vår närvaro. Filminspelning hade varit att föredra för att inte gå miste 
om värdefull information. Vi valde dock att inte använda oss av teknisk utrustning eftersom vi 
inte ville påverka den naturliga klassrumsmiljön. Det faktum att vi skulle ha spelat in våra 
iakttagelser skulle även ha kunnat påverka våra möjligheter till tillträde negativt eftersom 
många kan uppleva sig än mer iakttagna vid inspelning (Esaiasson et al., 2007). 

Det hade även varit önskvärt att komplettera observationerna med intervjuer för att på ett 
djupare sätt ta del av lärarnas tankar kring sitt relationsarbete med eleverna samt deras syn på 
interaktion mellan eleverna. Det finns alltid en risk att observatören feltolkar det som händer. 
Läraren får ingen möjlighet att förklara det som sker, utan det blir observatörens förförståelse 
och tidigare erfarenheter som utgör grunden för tolkningarna (Molander, 2003). Genom att 
komplettera observationerna med intervjuer hade vi på ett grundligare sätt kunnat ta del av 
lärarnas tankar och reflektioner över sitt handlande. Under databearbetningen insåg vi 
svårigheten att svara på våra frågeställningar utifrån det insamlade materialet. Eftersom vi 
befann oss endast en dag hos varje lärare var det svårt att skaffa oss en uppfattning om 
lärarnas relationer till eleverna. Detta hade sannolikt varit lättare om vi utfört undersökningen 
under en längre tid, kompletterat med intervjuer samt skaffat oss tillstånd för att observera och 
intervjua elever. På grund av undersökningens begränsade omfattning och svårigheter för 
lärarna, i detta sena skede, att avsätta tid för kompletterande intervjuer valde vi att enbart 
använda metoden observation. 
 

Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som varit två följeslagare genom hela examensarbetet. 
Vi har gång på gång stannat upp och reflekterat över om vi verkligen undersöker det som varit 
vår avsikt. Einarsson & Hammar Chiriac (2002) menar att validitet handlar om att forskaren 
verkligen undersöker det som var avsikten. Eftersom lärarens ledarskap har varit vår 
utgångspunkt har vi alltför ofta halkat in på flera delar av ledarskapet än vad som varit 
relevant för undersökningen. Vår ambition har varit att det ska finnas en överensstämmelse 
mellan våra forskningsfrågor, datainsamling och den senare diskussionen. Reliabiliteten 
handlar om att vi måste se till att det finns en överensstämmelse mellan våra olika 
observationstillfällen. Eftersom vi är två observatörer som observerat var för sig är vi 
medvetna om att det finns en viss skillnad i vår datainsamling. För att minska dessa skillnader 
har vi gjort ett noggrant gemensamt analysarbete där vi har försökt att hänföra samma 
fenomen till samma kategori. Vi gör inga anspråk på att kunna göra några generaliseringar 
utifrån undersökningens reslutat. Studiens ringa omfattning, antalet informanter och längden 
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på observationerna gör det omöjligt att dra några generella slutsatser. Däremot kan vi se våra 
resultat som exempel på hur lärarens relationsarbete kan se ut samt hur läraren metodologiskt 
kan arbeta för att främja interaktion mellan eleverna.  
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Vidare forskning 

Eftersom denna undersökning bygger på observationer av ett litet urval av lärare är ett förslag 
till vidare forskning en fördjupning ur både ett lärar- och elevperspektiv. Genom att även 
intervjua lärare och elever skulle möjlighet ges att få deras uppfattning om och hur goda 
relationer skapas samt deras syn på interaktionens betydelse för lärande.  
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Bilaga 2 – Observationsmall 2 
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Hur interagerar läraren med eleverna? 
    Hur arbetar läraren metodologiskt för att åstadkomma interaktion mellan 

eleverna? 

                  

         
                  

         
                  

         
                  

         
                  

         
                  

         
                  

         
                  

         
                  

         
                  

         
                  

         
                  

 

Bilaga 3 – Observationsmall 3 
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