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Abstrakt 
Syftet med studien är att nå en ökad förståelse av lärares uppfattningar av samspelet som 
pågår i klassrummet mellan lärare och elev. Ansatsen som används är inspirerad av den 
fenomenografiska. Den fenomenografiska ansatsen innebär att man försöker beskriva 
människors kvalitativt skilda uppfattningar av ett fenomen, ur ett andra ordningens 
perspektiv. Anledningen till att vi inte fullt utgått ifrån fenomenografin beror på att vi frångått 
dess grunder i databearbetningen då vi stött på svårigheter. Metoden som använts för 
datainsamlingen är intervju av halvstrukturerad art. Urvalet består av nio mellanstadielärare 
från fem olika skolor i södra Sverige. Resultatet har delats upp i två teman, nämligen samspel 
uppfattas som relationer och samspel uppfattas som samarbete. Under dessa huvudteman är 
resultatet indelat i 7 kategorier. Slutsatsen som studien resulterat i innebär att relationernas 
innehåll, att mötas samt stödfunktioner tillsammans möjliggör bildandet och bevarandet av en 
god relation mellan läraren och eleverna, en relation som är av stor vikt för samspelet och 
dess funktioner. Den sociala övningen som kan framträda såsom grupparbete, vilket även ses 
som ett tillfälle att lära av varandra, utgör tillsammans med diskussion grunden för samarbete 
i klassrummet, både mellan elev - elev samt lärare - elev (elever). Detta samarbete främjar ett 
samspel i klassrummet. 

 
Nyckelord 
Kommunikation, mellanstadielärare, närmaste utvecklingszonen, socialt samspel, socio-
kulturellt perspektiv, undervisning, uppfattningar.
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1 Inledning 

Denna studie behandlar mellanstadielärares uppfattningar av samspelet mellan dem och 
eleverna. Utifrån tidigare studier vi utfört, som behandlade lärares uppfattningar av sin egen 
undervisning, har vi förstått att ett socialt samspel är en viktig aspekt i undervisningen. Detta 
för att lärarna som då intervjuades betonade relationen till eleven samt klassen som helhet. 
För oss är forskning inom skolan en viktig del av vetenskapen då den fokuserar på den 
verksamhet som förbereder barnen inför framtiden. Vi anser att dagens skola är mer inriktad 
på samspel än vad den tidigare varit då undervisningen förr främst var lärarstyrd. Innebörden 
av detta blir enligt vår tolkning att barn i en allt tidigare ålder behöver lära sig fungera i 
sociala sammanhang, där läraren genom skolstarten kan få en avgörande roll för hur barnen 
lär sig samspela.  

2 Bakgrund 

2.1 Skolan som verksamhet 
I denna studie ligger fokus på grundskolans mellanstadium vilket omfattar årskurserna fyra 
till sex. Undervisningen växlar mellan lärarledda lektioner, enskilt arbete och par eller 
grupparbeten. Kunskapen som eleverna ska erhålla kan beskrivas som allmänbildande, vilket 
innebär att den mer ytligt går in på de områden som anses adekvata. De normer och 
värderingar som råder i samhället formar skolan som verksamhet, med andra ord påverkar den 
rådande samhällstrukturen skolan. Detta innebär inte att allt som sker i samhället inverkar på 
skolan utan genom läroplan och nya regelsystem formas skolan och riktlinjer för innehåll och 
mål. För att gå djupare in i hur skolan fungerar som verksamhet kommer här främst att utgås 
ifrån läroplanen, Lpo 94, och de krav den ställer på hur skolan ska handla för att förankra de 
demokratiska värderingar som samhället är byggt på. För att eleverna ska kunna agera i sam-
hället krävs det att de är förberedda på vad ett sådant handlande går ut på. Skolan har 
därutöver flera uppgifter. Varje enskild elevs unika egenskaper samt förutsättningar ska tas 
hänsyn till i undervisningen och även uppmuntran till personliga ställningstaganden är viktigt. 
Skolan som verksamhet fungerar som en plats där det kulturella och sociala ställs i centrum. 
Det är därför grundläggande att dessa faktorer framhålls och uppmärksammas så att eleverna 
lär sig att vara verksamma i en sådan miljö. Eleverna ska inspireras till att lära, att inhämta 
kunskap. Kunskap är ett flertydigt begrepp, vilket innebär att olika sidor hos människan 
påverkas beroende på om kunskapen är till exempel ren information eller en färdighet. Dessa 
olika sidor av kunskapen samspelar med varandra och det krävs av skolan att detta ges 
utrymme till och balanseras ihop till en helhet (Liljequist, 1999; Skolverket, 2003). 

Det finns ingen direkt mall att följa utan undervisning kan ske på flera olika sätt. Följden av 
detta blir att ingen innehar fulländad kunskap om hur det bäst ska gå till i skolan. Det finns 
däremot i läroplanen vissa riktlinjer för både hur läraren ska handla i undervisningen och 
handskas med eleverna. Som ovan nämnt har skolan som uppgift att förankra den demokra-
tiska värdegrunden som vårt samhälle är byggt på och det är då lärarens uppgift att göra klart 
för eleverna vad denna värdegrund innebär med dess normer och värderingar. Vidare ska 
läraren framarbeta en struktur för klassen i samverkan med eleverna där denna struktur inne-
fattar normer för en god gemenskap. Eleven ska känna att utvecklingen går framåt samt att 
den erhållna kunskapen är meningsfull och det är lärarens uppgift att möjliggöra detta. 
Läraren ska även främja elevens utveckling av språk och kommunikation. I samband med 
detta ska lärare ta hänsyn till den enskilda elevens behov och förutsättningar i undervisningen. 
Via utvecklingssamtal ska läraren föra ett samtal med eleven som ska gynna dennes 
utveckling av både kunskap och sociala färdigheter (Skolverket, 2003). 
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2.2 Socialisation 
Vygotsky (1978) menar att mänskligt lärande förutsätter en social natur. Som barn växer man 
in i det intellektuella livet via omgivningen. Detta påstående ligger nära socialisationsteorin 
vilket är en process som alla går igenom för att bli en del av samhället. I socialisationen till-
ägnar människan sig samhällets normer och värderingar samt lär hur hon ska bete sig. Första 
stadiet man går igenom är den primära socialisationen. Här fungerar familjen som 
socialisationsagenter vilket innebär grupper och organisationer som är av betydelse för barnet 
genom socialisationen. Enligt Giddens (2003) anammar man i denna del av socialisationen 
den största delen av den samtida kulturen däribland språk och beteendemönster som möjlig-
gör det framtida lärandet. Säljö (2000) påpekar att detta sker genom att barn lär i samspel med 
människor genom att agera tillsammans med dem. Härpå följer den sekundära socialisationen 
där andra agenter än familjen tar vid, varvid man tillägnar sig samhällets normer, värderingar 
och kulturella mönster. Genom skola, vänner och möjligen andra organisationer såsom 
idrottsföreningar och liknande lär sig barnen att samspela med andra människor och på så sätt 
lär de sig den sekundära socialisationens avseenden. Avseendena normer och värderingar ut-
gör tillsammans det kulturella mönster som råder i samhället. Enligt Säljö (2000) är den 
kunskap man i den sekundära socialisationen tillägnar sig är inte lika kontextbunden som i 
den primära. Det sker alltså ett lösgörande från kontexten, en dekontextualisering, av lärandet. 
Detta innebär att lärandet inte längre är bundet till de behov barnen känner, de har för tillfället 
inget behov utav att kunna exempelvis vad Sveriges tre största sjöar heter. Väl ute i samhället 
sker sedan en rekontextualisering då man tillämpar det man lärt sig på verkliga situationer. Vi 
anser att denna process är väsentlig att beskriva då den betonar lärarens vikt för barnens 
sociala utveckling, vilket innefattar hur de lär sig att samspela (Giddens, 2003; Illeris, 2001; 
Jarvis et al, 2003). 

Säljö (2000) menar att under socialisationen sker en övergång mellan att vara en biologisk 
varelse till att bli en sociokulturell varelse. Han beskriver att när ett barn lär sig att samspela 
och kommunicera har man lämnat de naturbundna processerna som man genomgår som 
biologisk varelse och övergår till att vara sociokulturell. Alla former av kommunikativt 
lärande och utveckling sker inom den sociokulturella ramen och det är därför man genomgår 
en sådan övergång då man börjar samspela, det biologiska utgör endast basen. 

2.3 Kunskapsbildning 
Kunskapsbildning kan ses utifrån en konstruktivistisk syn på lärande, vilket innebär att 
individen själv bildar sin kunskap. Förespråkarna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
fokuserar på en socialt förankrad syn av denna konstruktivism. Med andra ord är det som 
finns i den lärandes huvud inte det enda elementära utan omgivningen spelar in i lärprocessen. 
Illeris (2001) menar att processerna som sker inom den lärande betraktas som styrda av den 
sociala omgivningen och är därmed underordnade den. Kunskap bildas i sociala förhållanden, 
då är den distribuerad bland människor i exempelvis en grupp. Individerna delar med sig av 
sina erfarenheter samt sin förförståelse till varandra och utifrån det skapar varje individ sin 
kunskap. Kunskapen är på så sätt integrerad och fungerar som en helhetsförståelse för 
individen. Detta innebär inte att alla skapar samma kunskap, utan att man utifrån egna och 
andras erfarenheter bildar sin egen. Kunskapen blir bunden till den kontext som den skapas i, 
vilket medför att den måste förstås ur en situation, kunskap behöver därför en kontext för att 
bli förstålig. Även Wenneberg (2001) anser att kunskap är förankrad i den tid den skapas i 
samhället. Kunskapen är alltså kontextbunden och går inte att frigöras från omkringliggande 
faktorer, såsom samhällsstrukturer och kulturella mönster. Utöver detta påpekar Jarvis et al. 
(2003) att även den position man har i samhället är av betydelse för lärandets karaktär och 
mening. Enligt Säljö (2000) är det inte relevant om man lär sig något utan det är vad man lär 
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sig av den situation man befinner sig i som ligger i fokus i ett sociokulturellt perspektiv. Det 
går inte att undvika att lära (Dysthe, 2003; Illeris, 2001; Jarvis et al, 2003 Säljö, 2000; 
Wenneberg, 2001).  

Varje elev befinner sig på en nivå på vad de kan och vad de har lärt sig inom varje ämne, men 
för varje elev finns det även en gräns för hur mycket de kan lära sig på egen hand. Eleven 
behöver då hjälp av en vuxen eller kamrat som kan tillföra något till dennes utveckling. Detta 
är vad Vygotsky (1978) kallar för den närmaste utvecklingszonen. Syftet med denna 
utvecklingszon är att eleven med hjälp ska kunna utveckla sin aktuella kapacitet. Mellan 
elevens nuvarande potential och den potential som han/hon kan uppnå finns det alltså ett 
avstånd som endast går att överskrida med riktlinjer från vuxna eller kamrater. Vygotsky 
(1978) menar att det är empiriskt fastställt att ett barns lärande och utvecklingsnivå ska vara 
sammankopplade på något sätt. Däremot kan inte den utvecklingsnivå barnet befinner sig på 
ligga jämsides med kapaciteten han/hon innehar utan den halkar snarare efter, vilket i sin tur 
är den närmaste utvecklingszonen. 
Trots Vygotskys inriktning mot psykologiska processer menar Bråten (1998) att Vygotsky 
även lade stor vikt vid skolans sociala sammanhang och ansåg att samarbetet mellan lärare 
och elev var viktigt i undervisningen. Detta gör Vygotsky intressant för denna studie. Likaså 
sker den hjälp eleven får i den närmaste utvecklingszonen i ett samspel. Även Lindblad 
(2001) betonar vikten av samspel i undervisningen då han menar att samtal är en av de 
viktigaste delarna i interaktionen. Ytterligare en synpunkt på social aktivitet mellan lärare och 
elev finns att hämta från Dewey (1938). Han nämner att läraren måste finna en balans mellan 
att framhäva de icke deltagande eleverna, i diskussion, och uppmuntra de redan deltagande att 
fortsätta delta. Vidare menar han att uteslutande av antingen de deltagande eller de icke 
deltagande är kanske den enda metoden för att kunna fortgå i undervisningen, men det är 
ingen lösning. Läraren ska istället uppmärksamma elevernas olika förutsättningar för att 
kunna planera undervisningen därefter. 

2.4 Sociokulturellt perspektiv 
Som människa är man en biologisk varelse, med fysiska och mentala färdigheter som till stor 
del är medfödda. För att utvecklas och fungera i samhället krävs det något utöver dessa bio-
logiska färdigheter. Enligt Säljö (2000) har denna utveckling med innebörd och mening att 
göra, vilket han menar är kommunikativa händelser. Detta sker genom socialisation och man 
tar då steget från biologisk varelse till att bli en sociokulturell sådan, vilket för oss in på det 
sociokulturella perspektivet. Intresset som ligger i fokus är samspelet mellan individ och 
kollektiv och hur de fysiska och mentala färdigheterna utnyttjas och tillägnas av dem. Vidare 
menar Säljö (2000) att ”tänkande, kommunikation och fysiska handlingar är situerade i kon-
texter och att förstå kopplingen mellan samanhang och individuella handlingar är därför något 
av kärnpunkten i ett sociokulturellt perspektiv” (s 130). Verktyg och redskap är två vanligt 
förekommande begrepp inom det sociokulturella perspektivet som även benämns såsom arte-
fakter. Dessa artefakter har konstruerats genom historien på grund av att situationer som förr 
var problematiska idag ses som enkla och vardagliga. Med detta menas att kunskapen om 
sådana situationer inte finns lagrade hos en enda människa utan att den förs vidare i arvet från 
det samhälle man lever i. Med andra ord ingår alltså artefakterna i kulturen och det är dessa 
som motsvarar människans vardag. Samspel mellan samhällets invånare är avgörande i alla 
kommunikativa och sociala processer då det är genom dessa sociokulturella resurser bildas 
och även förs vidare till kommande generationer. Detta perspektivs betoning på det sociala 
samspelets betydelse för människan ger en beskrivning av det samspel vi ämnar studera. 
Utifrån dess teorier och begrepp kan vi även skapa god grund till vår tolkning av resultatet.  
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2.4.1 Språk och kommunikation 
En viktig aspekt av det sociokulturella perspektivet rör mediering eller förmedling. Det inne-
bär att man i inlärningen tar hjälp av personer eller verktyg i sin omgivning, dessa benämns 
som artefakter. Genom mediering tolkar och skapar individen sig en bild av sin omvärld. Det 
viktigaste medierande redskapet anses vara språket då det spelar en avgörande roll både för 
vårt tänkande samt vår kommunikation med andra. Enligt Vygotsky (1978) är det genom 
språket som människan kan kommunicera med andra. Vidare menar han att barn enbart kan 
organisera sina tankar via samtal, vilket i sin tur leder till att en relation mellan lärande och 
utveckling uppstår. Detta kan relateras till Säljös (2000) syn på språkets inverkan på hur vi 
lär. Språket möjliggör erfarenhetsutbyte mellan individer samt att människan via språket kan 
lagra kunskaper hos såväl enskilda individer som kollektivet. Genom språket kan individer 
även låna kunskaper av varandra för att använda dem som sina egna. Även Jarvis et al. (2003) 
påpekar språkets betydelse. Han menar att människan inte kan lära sig utan att kommunicera 
med andra. Den betydande roll språket har grundar sig i att det används både för att skapa 
sociokulturella resurser och för att föra dem vidare till andra personer. Det är även via språket 
som människan lär sig att kommunicera. Att kommunicera i klassrummet, exempelvis genom 
diskussion, är en del av interaktionen mellan lärare och elever och även en viktig del av 
elevernas lärande då det möjliggör erfarenhetsbyte. Vi ämnar med denna studie att studera hur 
lärare uppfattar samspelet i klassrummet och kommunikationen är en viktig faktor för att 
samspel ska kunna uppstå. Kommunikation är en social handling, mellan minst två individer, 
och språket ett medel för att den ska kunna genomföras.  Det är sedan genom kommunikation 
som man kan samspela med andra människor i olika sociala aktiviteter (Dysthe, 2003; Säljö, 
2000; Wenneberg, 2001).  

2.4.2 Monolog, dialog och samspel i undervisningen 
Inom det sociokulturella perspektivet lär människan sig genom socialt samspel de kulturella 
mönster som är gällande för vår omgivning. Enligt Säljö (2000) blir individen utifrån detta 
även delaktig i omgivningens sätt att tänka och handla. Ur ett sådant samspel växer även vår 
subjektivitet och världsbild fram. En betydande del av denna interaktion sker i skolan, där 
monolog och dialog är två förekommande begrepp. En monologisk modell för kommunika-
tion står för enstämmighet då samtalet i klassrummet domineras av läraren. 
Kunskapsbildningen i denna modell har läraren och läroboken som utgångspunkt och 
kunskapen är därmed redan från början given, detta ligger långt ifrån den sociokulturella 
synen på hur kunskap skapas. Inom den dialogiska modellen skapar man däremot mening och 
kunskap tillsammans genom interaktion, en syn som man delar med det sociokulturella 
perspektivet. Modellen blir flerstämmig till sin natur då samtalet i klassrummet består utav 
både lärarens och de lärandes röster i en aktiv interaktion. Ju mer utrymme och frihet som 
eleverna tillskrivs i diskussionerna, desto mer aktiva och deltagande kan de vara. Då monolog 
och dialog är två viktiga modeller i undervisningen för hur den utförs anser vi att de är 
passande att presentera. Detta för att samspelet i klassrummet påverkas olika beroende på 
vilken av modellerna som råder. Enligt Dysthe (2003) är den dialogiska modellen för 
kommunikation ett nödvändigt inslag i klassrummet för att lärande ska ske. Eleverna behöver 
aktivt delta i diskussioner med läraren och klasskamraterna för att kunna skapa sig en 
förståelse. Även Carlgren (1999) nämner monologiskt och dialogiskt klassrum, men hon 
benämner dem som motspel och samspel. Vilket innebär att det är samspelssituationerna som 
läraren strävar efter, men trots detta är det motspelssituationerna som är vanligast 
förekommande. Med en motspelssituation menas det att läraren ständigt behöver driva på 
eleverna i undervisningen. När läraren driver på eleverna på detta sätt är det hon som har 
kontrollen och styr själv undervisningen, även om det inte är hennes avsikt. Det leder till att 
eleverna inte tar ansvar för sitt eget arbete, eller inte alltid ges någon möjlighet till detta, och 
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fyller inte heller då sin roll som aktiva deltagare i undervisningen. Detta medför att en 
flerstämmighet inte blir möjlig. Definitionen av monolog och dialog kan uppfattas såsom de 
inte kan existera tillsammans, men så är inte fallet. Enligt Dysthe (1995) kan de istället inte 
utesluta varandra och förekommer därför aldrig i sina rena former utan som en förening med 
den ena eller den andra formen som dominerande (Björklid & Fischbein, 1996; Dysthe, 1995; 
Dysthe, 2003).   
Förhållningssätt som främjar ett flerstämmigt klassrum kan enligt Dysthe (1995) vara auten-
tiska frågor, uppföljning och positiv bedömning. Det förstnämnda innebär öppna frågor som 
inte har några givna svar. Läraren ska inte heller veta svaret på dem. Detta skapar möjligheter 
för att dialog ska uppstå eftersom svaren inte är givna är allas åsikter lika mycket värda. Med 
uppföljning menar hon att lärarna följer upp elevernas svar genom att använda det till nästa 
fråga. Det sistnämnda, positiv bedömning, innebär att läraren visar att hon anser att elevens 
utsaga är värdefullt och tar den på allvar. Det handlar inte om beröm i den bemärkelse att 
läraren säger bra eller helt rätt utan läraren ska ge eleven bekräftelse på att utsagan tillfört 
något viktigt. Ett sådant förhållningssätt ger eleven mer självkänsla att även vid nästa fråga 
delta i diskussionen. Lärarens syn på eleverna kan påverka hur samspelet dem emellan ser ut. 
Om läraren har en uppfattning av att eleven inte klarar att följa med i undervisningen på grund 
av någon svaghet, påverkar detta hur läraren interagerar med eleven ifråga. Detta kan i sin tur 
leda till att eleven kommer att leva upp till dessa förväntningar.  (Dysthe, 2003).  

Sett ur ett sociokulturellt perspektiv blir samspelet med andra viktigt för elevens lärande, 
eftersom kunskap skapas socialt. Inte minst samspelet med läraren blir betydelsefullt, då hon 
är utgångspunkten för att dialog ska uppstå i klassrummet. Då en av de frågor som ska 
fördjupas i denna studie behandlar elevernas lärande är det av vikt att presentera faktorer som 
påverkar deras lärandesituation. Interaktionen mellan läraren och eleverna påverkar hur 
konstruktionen av kunskap kommer att se ut, både innehållsmässigt och handlingsmässigt. 
Eftersom skapande av kunskap är beroende av erfarenheter så måste läraren utgå från varje 
elevs tidigare kunskap och försöka stärka denna via den förståelse som eleven redan har. 
Dewey (1938) menar att läraren måste se till eleverna som individer som har olika förutsätt-
ningar och att det är viktigt att alla ges möjlighet att medverka i undervisningen.  Vidare 
menar han att alla barn är sociala till sin natur och att ett utpräglat samhälle är grundat på 
människans sociala natur. Ett sådant samhälle sköter inte sin egen struktur utan det gör 
människorna i det. Detta mönster finns även inom skolan, läraren är ansvarig för att upprätt-
hålla strukturen samt se till att alla elever har samma möjlighet att delta i undervisningen. 
Lärarens roll är betydelsefull både i monologiskt och dialogiskt dominerade klassrum. Vilken 
roll läraren kommer att spela är beroende av den modell som råder i klassrummet. Vid delad 
kontroll mellan lärare och elever krävs en medvetenhet hos båda parter för att lärande ska 
kunna äga rum, vilket innebär en dialogisk modell. I den monologiska modellen däremot kan 
läraren liknas vid en katederlärare som förmedlar kunskap till eleverna via envägs-
kommunikation. Miljön för att en dialogisk modell ska kunna råda är därför viktig. Det krävs 
att läraren ska skapa en miljö där eleverna kan känna sig trygga och våga diskutera. Alla 
elever ska ges möjlighet att aktivt delta i dialogen (Dysthe, 1995; Dysthe, 2003; Jarvis, 2003).  

2.5 Tidigare studier av samspel och dialog i skolan 
I detta avsnitt kommer studier med anknytning till vår att presenteras. Rubrikerna som här 
anges är studiernas titlar och därmed inte översatta av oss. 

2.5.1 Det flerstämmiga klassrummet 
Dysthe (1995) har främst inriktat sig på samspelet mellan skrivande och samtalande i sin 
studie. Trots detta har vi valt att lyfta fram den på grund av dess aspekter kring interaktion 
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mellan lärare och elever, vilket även är det vi genom denna studie vill nå en ökad kunskap 
om. Hon baserade undersökningen på anteckningar förda under observationer gjorda på tre 
olika skolor och även ljudbandsinspelningar samt utdrag ur elevtexter. Utöver detta 
intervjuade hon lärarna samt elever som valts ut från de olika klasserna, som hon även gjorde 
enkätundersökningar med. Avsikten med studien var att undersöka den inlärningspotential 
som finns i dialogen mellan det skriftliga och det muntliga. Inlärningspotential syftar till ”de 
möjligheter som skapas för att eleverna ska lära sig något under en lektion, en undervisnings-
sekvens eller ett läsår” (Dysthe, 1995, s.14). När lärare har elevernas möjligheter för att lära 
som mål och ställer sig frågor som finns det något jag kunde ha gjort bättre? eller hur ska jag 
på bästa sätt lägga upp mina lektioner för att möjligheterna ska bli större för eleverna att 
lära sig så mycket som möjligt? har de elevernas inlärningspotential i fokus. Hon inriktade sig 
även på hur läraren kunde bilda goda förutsättningar för elevernas lärande genom konsekvent 
och medvetet användande av skriftligt och muntligt kommunikation. Som teoretisk grund 
utgick hon från Bakhtins dialog begrepp som hon sedan relaterade sina upptäckter till. Hon 
använde sig även av Vygotskys syn på inlärning. 

En av slutsatserna Dysthe (1995) bildar i studien var att även då skrivande utgör en viktig del 
av lärandet i sig, ökar samspel mellan skrivandet och samtalande inlärningspotentialen. Detta 
kräver även att läraren medvetet planerar och stöttar ett samspel mellan det skriftliga och det 
sociala. Hon påpekade även att gemensam kontroll mellan lärare och elev är en viktig del av 
det dialogiska klassrummet. Denna gemensamma kontroll syftar inte till jämställdhet utan lika 
värde. Ytterligare kom hon fram till att det finns tre generella villkor för en hög inlärnings-
potential; engagemang, elevernas delaktighet och högt ställda förväntningar. Att låta eleverna 
vara med att planera målsättningen och hur de ska använda sig av de inlärningsredskapen ökar 
deras engagemang. Detta ses som kontroll utövat på låg nivå, men kan ändå få positiva 
effekter på inlärningspotentialen.  

2.5.2 Metod och medvetande  
Alexandersson (2003) har utfört en studie som delvis liknar vår studie. Anledningen till dess 
likhet ligger i ansats samt metod som är av fenomenografisk art. Hans syfte med avhand-
lingen är att beskriva vad lärare erfar i den egna undervisningen. Frågan som undersöks är 
”vad riktar lärare medvetandeakten mot när de undervisar”. Med medvetandeakten menar 
Alexandersson (2003) ett självmedvetande, hur världen framträder som föreställningar, tankar 
och begrepp i våra medvetanden. Datainsamlingen har skett i tre steg. Först videofilmades en 
hel lektion varpå forskaren och läraren tittade på det inspelade materialet tillsammans. 
Läraren stoppade själv videobandet och kommenterade fritt vad som skedde. Slutligen 
utfördes en halvstrukturerad intervju där de aspekter som förmedlades under kommentardelen 
fördjupades och följdes upp. Analysen av datan gjordes med hjälp av tre olika metoder, 
fenomenografisk analys, lingvistisk analys och kvalitativ innehållsanalys, där den 
förstnämnda utgjorde studiens huvudresultat och därmed beskrevs mer ingående än de andra. 
Detta analysmoment tog sin början med att Alexandersson (2003) bekantade sig med den 
insamlade datan och etablerade ett helhetsintryck för att sedan uppmärksamma likheter och 
skillnader i utsagorna. Vidare kategoriserades uppfattningarna och avslutningsvis studerades 
de underliggande strukturerna i kategorisystemet. 
Sammanfattningsvis kom Alexandersson (2003) fram till att det finns tre olika kategorier som 
lärarna riktade medvetandeakten mot. Kategorierna är: medvetandeakten riktas främst mot 
den pågående verksamheten; medvetandeakten riktas mot syften av allmän karaktär och 
medvetandeakten riktas påtagligt mot ett specifikt innehåll. Resultatredovisningen avser 
beskriva kvalitativa skillnader i inriktningen av medvetandeakten, vilket innebar en strävan 
mot att gestalta, beskriva och analysera variationer i vad lärarna riktade medvetandeakten mot 
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i de olika utsagorna. Detta gjordes genom att presentera olika fall. Inom första kategorin 
riktade lärarna främst uppmärksamheten mot olika händelser som utspelades i 
undervisningen. Något som några av lärarna återkom till var hur man utvecklar en social 
relation tillsammans med eleverna, det fanns inget konkret förslag till hur man då skulle 
handla. Däremot utgick de ifrån erfarenheter belägna utanför verksamheten. Även 
möjligheten för eleverna att individuellt nå djupare kunskap med stöd från läraren var en 
inriktning av denna medvetandeakt. I den andra kategorin riktades framför allt 
medvetandeakten mot pågående aktiviteter. En av lärarnas uppfattningar var att eleven ska 
lära sig att söka sin kunskap, alltså lära sig att lära. De såg det då som sin uppgift att försöka 
motivera eleven till detta genom att aktivera denne. Den tredje och sista kategorin behandlar 
lärares uppfattningar av att ta i akt den enskilde elevens förmåga att förstå ett specifikt 
innehåll och hur det ska hanteras. Utifrån Alexanderssons (2003) resultat anser vi att hans 
studie är väsentlig för vår. Detta för att de aspekter lärarna i hans studie riktar 
medvetandeakten till stor del täcker i de frågor som ställs till syftet i denna studie. Vidare 
diskuterar Alexandersson (2003) sitt resultat i jämförelse med andras studier. 

2.5.3 School relations: moving from monologue to dialogue 
Denna studie av Roy och Swaminathan (2000) undersöker den existerande relationen mellan 
eleverna, de vuxna auktoriteterna i skolan och läroplanen (dock inte den svenska). Vidare 
studerar de hur detta möte kan gå förlorat, snarare än att sann kontakt uppstår, vilket 
producerar en mängd varianter av monologer. Vidare diskuteras möjligheterna för att etablera 
en sann kontakt genom dialogisk relation istället. Deras diskussion om monolog och dialog 
kan härledas till vår studie då de är av stor vikt för kommunikation och interaktion i 
klassrummet. De definierar monolog som ett misslyckande eller ignorerande av att öppna sig 
själv för andra och när ingen djupare tillkännagivelse finns från någon av parterna utmynnar 
samtalet i en monolog. Roy och Swaminathan (2000) menar att när dessa monologiska 
förhållanden möts i form av dialogiska, finns det en möjlighet till att det uppstår sann 
kommunikation. Med dialog menar de inte ändlös diskussion utan för att undervisningen ska 
vara meningsfull måste elever och lärare lyssna på varandra för att få ett fortsatt bra samspel 
som i sin tur möjliggör lärande. Vidare anser de att skolan saknar dialog och därför också den 
ömsesidighet som den medför. Istället är skolan en plats för monolog, trots att lärare och 
elever dagligen delar med sig av erfarenheter och att eleverna möter läroplanen i klassrummet 
medierad av läraren. Detta resulterar ofta i ett misslyckande i mötet dem emellan, det är med 
andra ord ett rent formellt möte även påverkat av lärare och elevers oerhört skiljda kulturer.  

Roy och Swaminathan (2000) har i sitt resultat presenterat olika aspekter kring samtal mellan 
lärare och elever samt hur de påverkar monologen eller dialogen i skolan. De ämnen 
(aspekter) som diskuteras är läroplan, objektivistisk eller kulturell aspekt, instrumentell 
aspekt, den pedagogiska aspekten och den relationella aspekten. Resultatet är baserat på 
observationer av samtal mellan lärare och elever om texter. Även ett utdrag från en 
konversation mellan en av forskarna och hans elever i matematik förekommer i studien samt 
ett samtal mellan forskarna och två barn. Genom analys av de presenterade aspekterna 
kommer de fram till att ifall man frångår de traditionella skolrollerna och gör en förändring av 
de rådande relationerna inifrån bidrar det till att dialog kan bryta fram ur de monologiska 
mönstren samt att det förändrar skolrelationen åt det positiva hållet. Detta skapar en miljö där 
eleverna bjuds in i skolrelaterade diskussioner, läraren börjar problematisera uppenbara 
skoltermer istället för att ta dem för givna och öppnar även upp klassrummet för andra lärare 
och observatörer. 
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2.5.4 Interactive or inactive? 
Denna studie av Burns och Myhill (2004) behandlar interaktion i helklassundervisning och 
presenteras här på grund av dess betoning av språkets vikt i vårt konstruerande av kunskap. 
Deras syn på konstruktionen av kunskap kan liknas vid den sociokulturella synen då den 
beskrivs som en interaktion mellan vad man redan vet och nya erfarenheter. Konstruktionen 
tar sin början i ett samspel med andra och slutförs genom att individen sedan skapar sin egen 
kunskap. Studien ingår i ett projekt som kallas för ”the TALK research study project”. Projek-
tets syfte var att undersöka hur lärare använder sig av kommunikation i helklass för att främja 
elevernas lärande, eller mer exakt, att undersöka interaktionens natur i helklass, hur lärare 
tillåter omkodning av information och hur lärare baserar elevernas lärande på deras tidigare 
kunskap. Datainsamlingen skedde i flera olika steg. Burns och Myhill (2004) utförde video-
inspelningar av lektioner samt lärarnas reflektioner kring dessa. Intervjuer utfördes med 
elever och även observationer av utvalda elever samt insamlat material av elevernas arbete, 
där både högpresterande och lågpresterande flickor och pojkar låg i fokus. Forskarna har även 
gjort narrativa beskrivningar av exempelvis relationerna mellan klasskamraterna, avbrott och 
liknande. Eftersom syftet med vår studie är att nå en ökad förståelse av lärares uppfattningar 
av samspelet som pågår i klassrummet mellan lärare och elev har vi fokuserat på 
videoinspelningarna och lärarnas reflektioner kring dessa och kommer därav endast 
presentera de delarna av resultatet. 

Burns och Myhill (2004) bygger sitt resultat på både kvantitativ och kvalitativ data vilket 
presenteras i tre kategorier; interaktion och deltagande, interaktion och svarandets mönster 
och interaktion och svarandets natur. Det som framkom av lärarnas reflektioner var att de 
ansåg att de behövde förändra sin tillämpning av helklassdiskussioner och se till att alla 
eleverna deltar i diskussion samt främja självförtroendet i svarandet, vilket här innebär att 
våga räcka upp handen. Burns och Myhill (2004) menar att ett sätt att tolka interaktion på kan 
vara i termer av deltagande. Det kan bestå av observerbara beteenden såsom att räcka upp 
handen eller svara, men elevernas deltagande är beroende av hur läraren reagerar på beteen-
dena. Betoningen blir då tyngre på interaktionerna som lärandemöjligheter, snarare än möjlig-
heter till deltagande, och kan bidra med tankar för hur interaktion används i helklass-
undervisning som stöd för elevernas lärande. Generellt kom de även fram till att lärarledda 
genomgångar och frågestunder fortfarande dominerar undervisningen. De anser att studien 
bidrar med en mer fullständig modell för att analysera varierande former och funktioner av 
lärares frågor samt uttalanden som kan leda till större klarhet i att känna igen effektivare dis-
kurser för lärande. 

2.5.5 Teachers behaviour and practices in the classroom 
Adalsteinsdóttirs (2004) förutsägelse om denna studie är att en lyckad interaktion i klass-
rummet mellan lärare och elev är grundläggande för undervisning och elevernas sociala 
utveckling. Lärarnas förståelse av sitt eget beteende är därför av största vikt, detta gör denna 
studie intressant för vår då fokus ligger på interaktion/samspel. Interaktion har här definierats 
som en ömsesidig kommunikation i vilken deltagarna reagerar på och kommunicerar med 
varandra. Det som har fokuserats på är lärarnas icke verbala beteende och lärares utövande i 
klassrummet samt deras ansträngning för att bemöta den enskilde individens behov. Studien 
utfördes på tio små skolor, med färre än 100 elever, samt tio stora skolor. Datainsamlings-
metoden var semistrukturerad intervju med 20 lärare där syftet var att undersöka lärarnas 
perspektiv och förståelse av lärar-elev-interaktion samt lärande i klassrummet. Lärarna delade 
in i tre kategorier; empatiska, icke empatiska och oengagerade lärare. För att kunna göra 
denna indelning utfördes observationer av lärarna, där två olika aspekter skulle uppmärk-
sammas. Dels lärarnas icke verbala beteende och dels hur de använder icke-verbal 
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kommunikation i klassrummet. Det icke-verbala definieras som den subtila interaktionen och 
den dynamiska komplexiteten, i detta fall mellan lärare och elev. Med andra ord, det som sägs 
utan ord, eleverna ska kunna känna sig accepterade och förstådda utifrån den icke verbala 
kommunikationen med läraren. Till observationerna utformades ett observationsschema med 
skalan 1-5 fem, en skala graderad från alltid till aldrig. 

Resultatet presenteras i kvantitativa termer medan det kvalitativa beskrivs i diskussionen. I 
diskussionen nämner Adalsteinsdóttir (2004) att det verkar finnas ett samband mellan be-
stämda karaktärsdrag och lärares praktiska beteende i klassrummet. Lärarkvalitén varierade, 
men det fanns inget som påvisade att klasstorleken spelade någon roll, det verkade däremot 
bero på att deras beteende var sammanlänkat med deras självförtroende, erfarenhet, kunskap, 
färdighet och förståelse. I studien finns även tydliga indikationer på att lärares uppförande, 
uppfattningar samt praktiserande är avgörande klassrumsfaktorer som influerar elevernas 
miljö och lärande. 

3 Syfte 

Avsikten med denna studie är att nå en ökad förståelse av lärares uppfattningar av samspelet 
som pågår i klassrummet mellan lärare och elev. Syftet kommer att studeras genom följande 
frågor; 
Hur uppfattar lärare samspelet i undervisningen? 
Vilken betydelse får det för elevernas lärande? 
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4 Metod 

4.1 Ansats 
Vi har valt att arbeta utifrån en fenomenografiskt inspirerad ansats. Anledningen till att vi inte 
fullt utgått ifrån fenomenografin beror på svårigheter i databearbetningen (se 4.5). 
Utgångspunkten för den fenomenografiska ansatsen ligger i att man har ett intresse för att 
skildra fenomen utifrån hur andra uppfattar dem och grundtanken är att beskriva andra 
människors kvalitativt olika sätt att uppfatta fenomen. Eftersom studiens syfte är att nå en 
ökad förståelse av lärares uppfattningar av samspelet som pågår i klassrummet mellan lärare 
och elev platsar detta inom fenomenografin. Detta på grund av att fenomenet ligger inom den 
pedagogiska miljön och intresset för att skildra fenomen utifrån hur andra uppfattar dem 
ligger i fokus. Enligt Alexandersson (1994) fungerar uppfattningsbegreppet som en grund-
läggande enhet av vår kunskap, den vikten människan lägger på samspelet mellan sig och 
någonting i omvärlden. Därför anses studier av människor uppfattningar vara ett sätt för att 
studera kunskapens innehåll. I denna ansats väger alltså uppfattningar tungt. Om alla männi-
skor skulle uppfatta världen på samma sätt skulle det inte finnas några uppfattningar att 
studera. Däremot uppfattar alla olika saker beroende på vilket fenomen samt aspekt man är 
medveten om vid just den givna tidpunkten (Alexandersson, 1994; Marton & Booth, 2000). 

En fenomenografisk studie tar sin början med att två frågor väcks: Vad betyder det att folk 
uppfattar fenomen olika? och Varför uppfattar människor fenomen olika? Dessa frågor ska 
fördjupas genom intervju. Omständigheterna ska vara så naturtrogna som möjligt och uppfatt-
ningarna ska beskrivas utifrån de som har uttalat dem. Marton och Booth (2000) menar att i 
en fenomenografisk studie intar man ett andra ordningens perspektiv, vilket innebär att man 
som forskare inte själv erfar de uppfattningar som rör fenomenet utan man studerar andra 
människors uppfattningar omkring detta fenomen. Det medför i sin tur att respondenterna har 
ett första ordningens perspektiv då det är deras erfarande av sina egna uppfattningar. Dessa 
utsagor av deras erfarande av ett fenomen ska sedan tolkas och beskrivas i ett andra 
ordningens perspektiv med hjälp av den hermeneutiska tolkningsandan. Denna tolkningsanda 
innebär att man bryter ner resultatet i små delar för att sedan växla mellan dem och helheten. I 
tolkningen av resultatet kommer endast vissa av de hermeneutiska riktlinjerna att användas. 
Riktlinjerna är subjektiviteten, men även hur tolkning och teori förhåller sig till varandra. 
Ödman (2005) menar att subjektivitet är en fördel vid tolkning av resultat, men att man får 
vara uppmärksam på att det kan övergå till subjektivism. Detta innebär att teorin har både 
positiv och negativ påverkan på analysen. Positiv påverkan sker genom att teorin kan hjälpa 
forskaren att se företeelser som han annars inte skulle ha upptäckt. De negativa aspekterna 
innehåller risken att teorin är vald utifrån forskarens förförståelse, vilket kan medföra att ut-
fallet till viss del styrs av forskarens egna värderingar. Både att falsifiering av teorin 
negligeras och att resultaten kan anpassas efter teorin (Alvesson & Sköldberg, 1994; Bjereld 
et al, 2002; Kvale, 1997; Marton, 1996; Ödman, 2005). 

4.2 Urval 
Den vetenskapliga urvalsmetod som stämmer bäst överens med tillvägagångssättet är det 
subjektiva urvalet (Denscombe, 2000). Detta för att på förhand kunna välja ut de personer 
som tros kunna bidra med så mycket som möjligt till undersökningen och få en så stor 
variation av respondenter som möjligt. Den variation som eftersöks är kön, yrkeserfarenhet 
och utbildning som kan bidra med fler kvalitativa olikheter till resultatet. Det krav vi har haft 
är att lärarna arbetar på mellanstadiet, årskurs 4-6. Urvalet har därför gjorts utifrån strategiska 
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överväganden snarare än från principer som främjar ett representativt underlag för att på bästa 
sätt nå den variation som ovan nämns (Alexandersson, 1994; Denscombe, 2000).  
Urvalet i denna studie består av nio mellanstadielärare på fem olika skolor i södra Sverige. 
Skolorna är varierande småortsskolor till tätortsskolor vilket även det bidrar till variation. Det 
är blandat män och kvinnor som är mellan 30 och 65 år gamla. Respondenterna är både klass-
lärare och specialpedagoger. Yrkesverksam tid varierar ifrån 3 upp till 40 år. Varför 
mellanstadielärare har valts som respondenter i denna studie beror på vår uppfattning av både 
lägre och högre årskurser. På lågstadiet är det vår tolkning att barnen är nya i skolan, 
kunskapen och färdigheterna de där utvecklar är av grundläggande karaktär. På högre nivå, 
såsom högstadiet, har eleverna inte samma relation till lärarna då de oftast har olika lärare i de 
olika ämnena. Däremot menar vi att barnen på mellanstadiet har mer frihet men också mer 
ansvar i undervisningen till skillnad från lågstadiet och relationen till läraren är närmare än i 
högstadiet. 

4.3 Intervju som datainsamlingsmetod 
Denna studies syfte är att nå en ökad förståelse av lärares uppfattningar av samspelet som 
pågår i klassrummet mellan lärare och elev. För att nå syftet behövs djupgående information 
vilket bäst nås genom intervju. Alexandersson (1994) menar att intervju som val av metod är 
bäst passande till den fenomenografiska ansatsen och då vi har inspirerats av denna är det 
även ett passande val för vår studie. Detta för att ”syftet [med intervjun inom den 
fenomenografiska ansatsen] är att nå bortom värderingar, åsikter och konstruerade svar för att 
istället nå fram till uppfattningar som inte nödvändigtvis tidigare har tematiserats av 
undersökningspersonen” och forskaren har under intervjun fördelen att kunna ”försäkra sig 
om att en viss företeelse verkligen blir uppmärksammad och diskuterad” (Alexandersson, 
2003 s.74). Enligt Scott och Usher (2003) finns det tre argument för att välja intervju som 
datainsamlingsmetod. För det första kan man genom intervju få tillgång till respondentens 
förgångna, detta via att genom samtalets gång delar respondenten med sig av tidigare 
erfarenheter och händelser. För det andra och det tredje kan intervjuaren via samtal med 
respondenten få tillgång till situationer som intervjuaren inte kan medverka i eller inte har 
tillåtelse att medverka i (Denscombe, 2000; Kvale, 1997; Scott & Usher, 2003).  
Valet av intervjutyp har baserats på avsikten att beskriva och förstå hur respondenterna upp-
fattar valda aspekter ur sin livsvärld. Den intervjutyp som använts i denna studie är den halv-
strukturerade med en lutning åt det riktat öppna hållet. Det innebär att intervjuerna var 
halvstrukturerade till den mån att det fanns på förhand gjorda teman som samtalet sedan 
fördes kring. Med detta menas att respondenten får en fråga varifrån intervjuaren sedan följer 
upp vissa aspekter i svaret, vilket kan liknas vid följdfrågor. Våra teman behandlades inte i en 
bestämd följd utan togs i den turordning som kändes naturlig i var och en av intervjuerna. Det 
som utgjorde intervjuernas lutning mot det riktat öppna hållet var det faktum att det inte 
användes en blandning av öppna och fasta svar, såsom Lantz (1993) beskriver att man i den 
halvstrukturerade intervjun ska. Vi har istället utgått ifrån teman som ringar in det fenomen 
som ligger i fokus, vilket Lantz (1993) benämner såsom riktat öppen intervju. Den lutning 
som ovan beskrivits kan förklaras genom Denscombe (2000) då han beskriver att det finns en 
flytande gräns mellan dessa två intervjutyper. Den gemensamma nämnaren dem emellan är att 
låta respondenten beskriva ämnet med egna ord, det som skiljer dem åt är graden av frihet 
som respondenten ges. Den grad av frihet som respondenten gavs i denna studie går ej att med 
säkerhet placeras inom en utav dessa intervjutyper därav halvstrukturerad intervju med 
lutning mot den riktat öppna intervjun (Denscombe, 2000; Kvale, 1997; Lantz, 1993).  
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För att vara så förberedda som möjligt inför intervjun utformades en intervjuplan (se bilaga). 
Intervjuplanen utgjorde de teman och aspekter som kom att behandlas i intervjuerna. Här 
gjordes även en presentation av studien och oss samt de etiska aspekterna som påverkade 
respondenterna. Denna plan utformades efter Lantzs (1993) mall för hur en sådan bör se ut. 
Denscombe (2000) och Holme och Solvang (1997) skriver om hur forskaren bör undvika att 
gå in i en intervju oförberedd. Man bör emellertid ha någon slags dagordning för hur intervjun 
ska gå till, en föraning om vilka ämnen som kan tänkas dyka upp under samtalet. Denna 
anvisning kan liknas vid Lantzs (1993) beskrivning av hur man utformar en intervjuplan. 

4.4 Datainsamling 
Inför datainsamlingen gjordes en intervjuplan med några grundläggande teman och under-
liggande ämnen för att få ett gemensamt underlag för lärarnas intervjuer. Kontakt med 
rektorer i närliggande rektorsområden togs via telefon för att presentera oss, studien och då 
även söka tillåtelse för att intervjua lärare. Därefter kontaktades lärare på de skolor vi fått till-
stånd att utföra våra intervjuer och blev tillfrågade om de ville ställa upp som respondenter. 
Samtidigt informerades de om studiens syfte och de etiska aspekterna samt hur lång tid 
intervjun beräknades ta. Intervjuerna utfördes på respondenternas arbetsplatser, några under 
arbetstid och andra efter skoldagens slut. Intervjuerna tog sin början med ett presenterande av 
studien och upprepande av deras anonymitet samt fria medverkande. Respondenterna fick 
även ge sitt samtycke till att låta oss spela in deras intervjuer. Därefter öppnades samtalet med 
några bakgrundsfrågor och fortlöpte sedan med att vi lyssnade, ställde följdfrågor för att 
fördjupa oss i respondenternas utsagor samt öppnade upp nya teman när det behövdes för att 
komma vidare. Intervjuerna varierade mellan 40 -60 minuter, aktiv tid. Då är inte 
presentationerna inräknade och inte heller de samtal som fördes efter vissa av intervjuerna då 
de var av en annan karaktär och därmed ovidkommande för studien. Den första intervjun 
skiljde sig från de andra då vi utförde den tillsammans. Avsikten med detta var att kunna ta 
del av varandras intervjuteknik samt få en likasinnad inställning så att intervjuernas inriktning 
skulle bli likvärdig. 

4.5 Bearbetning av det insamlade materialet 
I den fenomenografiska analysen belyses och analyseras å ena sidan vilken betydelse en 
människa tillskriver en företeelse och å andra sidan hur olika aspekter av företeelsen relateras 
till varandra. Processen sker genom analys och tolkning av de utskrivna intervjuerna och 
genomförs i fyra steg. Fas 1 börjar med att man upprepade gånger läser igenom de transkri-
berade intervjuerna för att få ett helhetsintryck utav dem. Man tar även ut betydelsefulla delar 
av datamaterialet. Efter att ha transkriberat de nio intervjuerna påbörjades denna fas av 
bearbetningen genom att vi satt på skiljda håll och läste igenom intervjuerna gång på gång. 
Detta för att lära känna hela materialet och sedan kunna gå in djupare in i det. I denna process 
markerade vi även de delar som ansågs vara relevanta. Efter flera genomläsningar hade vi 
skapat en bild av utsagorna och kände till dem tillräckligt väl för att kunna gå vidare i 
bearbetningen. I fas 2 belyser man på ett systematiskt sätt de skillnader och likheter som finns 
i de olika delarna av datamaterialet. Man har nu skapat sig ett helhetsintryck av intervju-
materialet varpå man har lagt fokus på de enskilda delarna. Även steg två utfördes på skilda 
håll för att kunna utföra varsin tolkning av de olika delarna i det insamlade materialet, utan att 
påverkas av varandra. Här sorterade vi de markerade delarna efter innehåll. I fas 3 ska de 
enskilda delarna kategoriseras i beskrivningskategorier som i sin tur ska skilja sig åt på ett 
välavgränsat och kvalitativt sätt. Här återförenades vi och jämförde vad båda hade valt ut samt 
enades om vad som var relevant för studiens syfte. Tillsammans bildade vi kategorier utifrån 
de sorterade delarna av de transkriberade intervjuerna. Bildandet av kategorierna var 
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problematiskt och de fick omarbetas ett flertal gånger innan vi kände oss nöjda med dem. Här 
avvek vårt analysarbete från den fenomenografiska databearbetningen och fokus riktades 
istället mot samspelet. Vi har sorterat ut lärarnas uppfattningar ur intervjuerna och skapat 
kategorier av dem, men inte fullföljt att skildra dem på ett kvalitativt åtskiljt sätt. Om fokus 
fortfarande varit på uppfattningar i fenomenografisk mening skulle kategorierna utgjort andra 
ordningens perspektiv och ha bildat en gemensam struktur, som kallas för utfallsrum. Detta 
utfallsrum är det som behandlas i fas 4 när man undersöker uppbyggnaden för att ta reda på 
hur relationen mellan uppfattningarna ser ut (Alexandersson, 1994).  
I efterhand kan vi se att fokus på uppfattningarna frångicks vid bildandet av kategorierna. 
Resultatet motsvarar därmed inte en fenomenografisk analys där uppfattningar utgår från 
andra ordningens perspektiv och att kategorierna skiljer sig kvalitativt. Detta innebär dock 
inte att ett resultat har uteblivit. Däremot är det resultat som presenteras snarare en förening 
av lärarnas uppfattningar och samspelet som fenomen. 

4.6 Etik 
Etiken i en studie innefattar de aspekter som är av så kallade känsliga data. Det finns ett 
informationskrav som innebär att respondenterna ska informeras om de villkor som gäller för 
deras deltagande och alla faktorer som kan påverka deras beslut till att delta. I denna studie är 
det aktuellt att tänka på respondenternas konfidentialitet, som innefattar behandling av 
personuppgifter eller uttalanden som kan röja respondenternas identitet eller den skola som 
studerats. Även nyttjandekravet är här av stor vikt. Det innebär att ingen av den insamlade 
datan om respondenterna får användas till andra ändamål än studiens syfte, vilket ska framgå 
tydligt i presentationen av studien. Respondenternas samtycke, att de får medverka frivilligt 
och när som helst kan hoppa av och att inget tvång utövas på dem ifall de väljer att göra det. 
Samt att man inte agerar under falska premisser vilket innebär att man är tydlig med sitt syfte 
och exempelvis inte ljuger om vad man är ute efter att undersöka (Denscombe, 2000; Kvale, 
1997; Stingerfonden, 1999). 

För att undvika dessa etiska fällor informerades lärarna om konfidentialiteten samt respon-
denternas samtycke när första kontakten med dem togs. Inför utförandet av intervjuerna 
utformades en intervjumall där bland annat de etiska frågorna fanns med och ytterligare 
information om dessa gavs till respondenterna vid intervjutillfället. Med hjälp av intervju-
mallen presenterades studiens syfte. Även anonymiteten togs åter upp och vi berättade att 
deras namn skulle fingeras och att ingen utöver oss och vår handledare har tillgång till 
intervjuutskrifter, där det bara är vi som vet vilka de är. Därutöver upplystes respondenterna 
om att inga utmärkande citat skulle förekomma i slutprodukten och att de när som helst under 
intervjuns gång fick avbryta och säga att de inte längre ville medverka. I databearbetningen 
uteslöts sedan de uttalanden som kunde avslöja respondenternas identitet eller arbetsplats, 
precis som utlovat. 

4.7 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Tillförlitligheten är en viktig aspekt inom forskningstraditionen, men den behandlas olika 
inom dess skilda områden. För fenomenografin innebär det exempelvis inte samma sak som 
det gör inom en positivistiskt inriktad forskning. Detta avsnitt avser att påvisa resultatets tro-
värdighet i samband med de aspekter som kan ha påverkat datainsamlingen, som resultat och 
analys bygger på, och det som kan ha haft störst inverkan är vår förmåga som intervjuare och 
intervjusituationen. Eftersom vi inte är färdigutbildade forskare har vi inte den erfarenhet och 
fältvana som krävs för att utföra en professionell intervju. För att ändå skapa en god intervju-
situation har fällor såsom att ställa ledande frågor uttrycka egna åsikter försökts undvikas. 
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Detta genom att inte bara ställa förutbestämda frågor utan majoriteten har varit en uppföljning 
på respondenternas utsagor. Även de teman med underliggande ämnen, som gjorts för stöd 
under intervjun har uppmärksammats och följts upp för att få den data som eftersöks i syftet. 
Ytterligare bör man akta sig för information som enbart skapats på grund av den kontext som 
uppstått genom intervjun och dess deltagare. Sådan information är ofördelaktig då den kan ha 
en negativ inverkan på tillförlitligheten och har i denna studie undvikits då utsagor av den 
naturen har uteslutits (Alexandersson, 2003; Denscombe, 2000; Lantz, 1993). 

Alexandersson (1994) menar att intervjun är den främsta datainsamlingsmetoden för att nå 
den variation av uppfattningar som man eftersöker i den fenomenografiska ansatsen. Detta 
medför att spela in intervjuerna är ett måste då människors uppfattningar inte kan antecknas 
och på så sätt komma till sin fulla rätt. För att skildra en människas egentliga uppfattningar 
krävs ett korrekt återgivande av det som sades i intervjun. Genom det korrekta återgivande 
som uppnås med bandinspelning ökar studiens trovärdighet. Trots bandinspelningens positiva 
inverkan på en studies tillförlitlighet kan den ha sina nackdelar som man bör uppmärksamma. 
Bandinspelningarna kan hämma respondenterna i sina utsagor då de kan känna sig nervösa 
och känna att de inte kan tala öppet. Men detta beror helt och hållet på hur respondenterna är 
som personer och inte alla påverkas av att bli inspelade. Utöver detta kan intervjuernas utfall 
ha påverkats av att de utfördes på arbetsplatsen under arbetstid, vissa under skoltid och andra 
efter skoldagens slut (Alexandersson, 1994; Denscombe, 2000; Kvale, 1997).  

Tolkningen av insamlad data och framtagning av kategorier har kontrollerats genom att vi 
båda sökt kategorier på skilda håll för att sedan sammanföra det som hittades. Däremot har 
ingen utifrån kontrollerat kategorierna, vilket kan benämnas som intersubjektivitet. Inte heller 
till intervjuerna har intersubjektivitet används, eftersom människors uppfattningar är olika 
varandras kunde ett upprepande ha påverkat utfallet och möjligen ha skiljt sig från vårt. 
Eftersom denna studie är inspirerad av fenomenografin är ett repeterande av dess resultat svårt 
då uppfattningar skiljer sig åt. Om någon annan utför samma studie med samma respondenter 
ställer de antagligen andra följdfrågor och för sig säkert annorlunda, vilket influerar lärarnas 
sätt att beskriva sina uppfattningar. Att vi själva skulle ha upprepat intervjuerna, 
intrasubjektivitet, har inte utförts. Däremot har en viss intrasubjektivitet förekommit. Att vi 
har varit två hela tiden har utgjort en möjlighet till utbyte av tankar via dialog. Detta har 
medfört att resultat och analys fått en högre trovärdighet då mer än en person har tolkat 
materialet och avgjort vilka utdrag ur intervjuerna som är valida för syftet. För att ytterligare 
öka tillförlitligheten utförde vi första intervjun tillsammans för att på så sätt få en likvärdig 
inriktning på samtliga intervjuer och kunna ta del av varandras intervjuteknik (Alexandersson, 
1994; Alexandersson, 2003; Bjereld et al, 2002). 

Den valda ansatsen är inspirerad av fenomenografin vilket som ovan nämnt bidrar till att det 
resultat som presenteras närmast en förening av lärarnas uppfattningar och samspelet som 
fenomen. I den renodlade fenomenografin ska fokus istället ligga på uppfattningar ur ett andra 
ordningens perspektiv. Det är här vårt resultat skiljer sig från det fenomenografiska. Ur ett 
fenomenografiskt synsätt är därför inte resultatet trovärdigt, då den fenomenografiska 
analysen inte är slutförd. Däremot finns ett fullvärdigt resultat presenterat och eftersom vi inte 
menar att vårt resultat är ett renodlat fenomenografiskt sådant så är trots allt trovärdigheten 
hög. 
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5 Resultat 

Syftet med denna studie är att nå en ökad förståelse av lärares uppfattningar av samspelet som 
pågår i klassrummet mellan lärare och elev. Resultatet är uppdelat i två teman med 
underliggande kategorier. Ytterligare aspekter i de underliggande kategorierna kommer att 
utmärkas med fetstil för att förtydliga var en ny aspekt tar vid. Slutligen kommer en 
diskussion att föras kring resultaten där det kopplas till teori och tidigare forskning. 

5.1 Samspel uppfattas som relationer 
Inom detta tema kommer olika aspekter av hur lärare uppfattar relationen mellan dem och 
eleverna att beskrivas, vilket kommer att göras först utifrån en innehållslig aspekt för att 
sedan gå över till bemötandet av eleverna samt hur läraren stödjer dem i deras kunskaps- och 
personlighetsutveckling.  

5.1.1 Relationernas innehåll 
I relationernas innehåll är det förtroende, trygghet, respekt och makt som betonas genom 
fetstil då de är av stor betydelse inom denna kategori. Förtroende är ett viktigt innehåll i 
relationerna. Att bygga upp ett förtroende tar tid och det ska man även tillåta det att göra. För 
att skapa detta förtroende måste man spendera tid med varje elev, vilket exempelvis kan göras 
genom att spela ett spel eller ha lite privata stunder där eleverna tillåts prata om vad de vill. 
Eleverna ska känna att de kan vända sig till läraren angående vad som helst, både när det 
gäller skolrelaterade saker och till exempel en konflikt i hemmet. En konflikt i hemmet 
påverkar inte enbart eleven hemma utan denne tar med sig problemen till skolan och kan där 
vara okoncentrerad under lektionerna. Eleven ska då känna att jag kan prata med läraren, 
eftersom annars kan det gå ut över studierna. Därför är det viktigt för läraren att jobba på att 
skapa förtroende. 

Att man bygger upp ett förtroende mellan varandra [lärare och elev] på något 
sätt och det får ta lite tid liksom. […] Att ge dem lite egen tid med läraren, att 
nu är det du och jag. 
De ska kunna säga och fråga vad som helst. Det är väldigt viktigt. 

Sen har du ju de här barnen som kanske kommer och berättar att de mår dåligt, 
att de har det jobbigt hemma, mamma och pappa ska skiljas till exempel. Jag 
menar att det är ju sådant som påverkar hela vardagen. […] Elevernas person-
liga går ut över skolan de sitter och oroar sig för ett problem [hemmarelaterat]. 

Trygghet är ett annat innehåll i relationen. Tryggheten beskrivs som att eleverna ska våga 
fråga läraren om vad som helst, även frågor som kan ses som dumma eller pinsamma. 
Eleverna måste kunna känna sig trygga i skolan, i skolmiljön, så att de kan koncentrera sig på 
vad de ska göra. Tryggheten kan därför påstås vara en faktor för att lärande ska kunna äga 
rum. Målet är att få eleverna att känna sig trygga i såväl skolmiljön som med lärare och kam-
rater. 

Att de vågar fråga mig vad som helst, även de där du vet dumma frågorna, de 
pinsamma frågorna 
Att eleverna känner en trygghet och inte är rädda, det är väldigt viktigt. Den 
där trygga miljön och den lärandemiljön det är samma sak. Trygghet gör att 
man lär sig bättre. 

Respekt är en tredje och viktig del av innehållet i relationen. Begreppet respekt kan ses från 
flera olika vinklar, men övergripande ses det både som att läraren ska respektera eleverna och 
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att eleverna ska respektera läraren. En vinkling på respekt är att eleven ska ses som en person, 
en människa likvärdig läraren. Man ska inte se ner på eleverna för att de är yngre och inte lika 
erfarna utan se till deras människovärde istället. En annan syn är att eleverna ska lära sig att 
acceptera varandras olikheter. Ingen ska lämnas utanför utan alla är berättigade en del i 
gruppen. Ytterligare en syn är att respekten inte ska vara baserad på rädsla eller auktoritet 
utan man ska respektera varandra som personer. Respekten innebär då att man inte tilltalar 
varandra hur som helst eller säger kränkande saker. En fjärde syn är att läraren är auktoriteten 
i klassrummet, den vuxne med mer erfarenhet än eleverna. Eleverna ska lyssna på läraren och 
göra som denne säger. 

Att möta varje elev som en människa, en person som är yngre än dig […] och 
när jag säger respekt, menar jag respekt i betydelsen av människovärdet. 

Det är ju att man accepterar varandras varianter, för människan är ju så olik 
men att alla är välkomna och ska känna sig välkomna. Det tycker jag är 
respekt. 
Jag visar dig respekt och du visar mig respekt […] Jag säger inte saker till dig 
som sårar dig och du säger inte saker till mig som sårar mig och det är av re-
spekt som vi inte gör det. 

De ska ha respekt för en [läraren], man är en ledare för klassen. […] Att de ser 
mig som en vuxen som har mer erfarenhet än vad de har. 

Makt i klassrummet kan definieras utifrån den betoning läraren lägger på sin auktoritet. 
Eleverna ges utrymme att vara med att påverka, men i slutändan är det ändå läraren som be-
stämmer och eleverna får då ge med sig. Var gränsen går för elevernas inflytande beror på hur 
mycket vikt läraren lägger vid sin egen auktoritära roll. Som tidigare nämnt är en syn av re-
spekt att läraren ska vara ledaren i klassrummet. Rollen som ledare, auktoritär, innefattar även 
att det får inte förekomma något kompisförhållande mellan lärare och elev. Ett kompis-
förhållande definieras såsom att läraren lättare ger med sig och inte håller tillräckligt hårt på 
sina regler, detta får som sagt inte förekomma då eleverna som en följd av detta förhållande 
kan tappa respekt för läraren. Trots det hårt styrda klimatet ges eleverna utrymme att komma 
med förslag och åsikter, men läraren har alltid sista ordet. Synen på hur mycket eleverna ska 
få vara med och påverka i undervisningen är som ovan nämnt beroende av betoningen av den 
auktoritära rollen. En lärare som då även lägger vikt vid såväl ett kompisförhållande som en 
handledande roll uppfattar elevinflytandet som mer omfattande. Med detta menas att elever-
nas inflytande inte enbart handlar om små ändringar under lektionstid utan även kan påverka 
en hel skoldag. Läraren kan låta dagordningen ändras genom elevers förslag på ändringar eller 
om denne skulle upptäcka att undervisningsmetoden, ämnet med mera kanske inte alls 
passade vid just det tillfället eller med den gruppen av elever. Denna senare syn medför att en 
balans mellan rollerna auktoritär, kompis och handledare måste finnas på grund av de olika 
situationer läraren försätts i med eleverna och balansen medför att läraren måste kunna växla 
mellan rollerna. 

Det är ju jag som är ledaren för annars så tror jag inte att det funkar […] men 
ändå lyssna [på eleverna] […] De får ju komma med åsikter och så men ändå 
att de vet att jag är ledaren i klassen. 
En lärare ska vara ledare, men lyssna mycket på vad eleverna tycker och vill. 
Inte ändra på allt som de vill men det man själv kan tänka sig att ändra på, det 
är bäst för alla. Man ska inte ha något kompisförhållande med någon elev 
tycker jag. […] [kompisförhållande kan leda till] Att man böjer sig för förslag 
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om de kommer och tjatar, att man inte står på sig om man har bestämt sig för 
något. 
Att man diskuterar saker och ting och att man inte är så rigid att man måste 
köra så utan man måste kunna ändra om det kommer förslag. […] Du måste 
kunna veta när det är dags att sätta gränser så att de inte går över. […] Du 
känner lite när det ska göras. För det första så tror jag det ligger lite i vad du 
har för lärarpersonlighet och som människa och sen bygger det på din relation 
du har byggt upp eller bygger upp med dina elever. 
Du måste kunna agera som en mentor, men du måste också kunna vara en 
kompis ibland i vissa situationer. Därför måste du kunna gå in och ut ur olika 
roller, men du måste ändå vara de vuxna, den som är auktoriteten och du måste 
visa eleverna att du respekterar dem, det är mina ledord. 

5.1.2 Relationen uppfattas som att mötas 
I mötet med eleverna ska läraren utgå ifrån deras egen kunskap för att utveckling ska ske. I till 
exempel geografi låter läraren eleverna komma egna upplevelser och historier om vad de har 
varit med om eller land de har besökt och på så sätt har läraren utgått ifrån elevernas tidigare 
kunskap. Detta exempel visar även hur läraren kan väcka elevernas nyfikenhet då barn ses 
som spontana och gärna berättar saker. För att behålla eleverna nyfikna är det viktigt att man 
låter dem arbeta med sådant som intresserar dem, ifall eleverna anser att ett land är roligare 
eller mer intressant än något annat så kan de få fördjupa sig i det. Eleverna befinner sig på 
olika nivåer kunskapsmässigt samt mognadsmässigt och undervisningen bör anpassas efter 
dessa nivåer. Anpassningen sker genom att lärarna i genomgångar, i helklass, utgår från 
grunden för att successivt arbeta sig uppåt. Grunden är då en relativt låg kunskapsnivå för att 
lärarna ska kunna vara säkra på att alla förstår. 

Små barn är ju ofta väldigt spontana och vill berätta, jag ger dem ganska 
mycket utrymme för det. 
Om de ska läsa om något land, till exempel Tyskland, och det är någon som 
kommer på att det är ju fotbolls-VM i Tyskland så är det ju såklart att de kan 
jobba med det också. 

En del [elever] är mer mogna […] man kan ju inte förvänta sig att alla ska vara 
på samma nivå. 

Man måste utgå ifrån vad eleverna redan kan och då är det ju så att alla kan 
olika mycket, man måste se till att man hakar på varje elev på rätt ställe. 

Det är i mötet mellan läraren och den enskilde eleven som individanpassning kan äga rum och 
det har en stor betydelse för relationen. Klasstorlekar, tid och antal lärare anses dock försvåra 
möjligheterna för individanpassning. Att under en lektion hinna med att möta alla elever ses 
mycket svårt, däremot är det under dagens gång möjligt att möta alla. 

Jag skulle önska att det vore ännu mera individanpassat, men man hinner fak-
tiskt inte med det när man har en hel klass själv. 

Jag ska inte säga att jag försöker på en lektion för då är jag en superlärare, men 
jag försöker att i alla fall under dagen att möta dem, att möta eleven. 

5.1.3 Relationen uppfattas som en stödfunktion 
Relationen innefattar även en stödfunktion för eleverna som kan hjälpa dem framåt. Stödet 
kan bestå av frågor som leder dem rätt när de stöter på problem. När en elev har problem med 
att komma vidare anser lärarna att de inte ska säga svaret utan enbart leda eleven i rätt 
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riktning så att denne själv kan söka efter svaret. Stödet kan även bestå av en uppmuntran som 
stärker elevernas självkänsla. Att även i detta fall låta eleverna söka efter svar kan stärka deras 
självförtroende genom att de uppnår ny kunskap och får känna sig duktiga över att de har 
klarat något själva. Dessa situationer kan liknas vid handledningssituationer av enskilda 
elever och fungerar så att läraren går runt till eleverna och hjälper dem, ungefär som en 
vägledare eller mentor. I sådana situationer är det betydelsefullt att framhålla elevens 
utveckling så att skillnaden blir synlig mellan var eleven befann sig tidigare och var den 
befinner sig nu. Att på så sätt visa eleven dess framåtskridanden samt utvecklingsmöjligheter. 
För att göra detta tydligt för eleven kan man jämföra en text de har skrivit nyligen med en 
äldre, för att ha ett konkret exempel att peka på då man vill påvisa elevens skrivutveckling. 

Då går jag igenom olika sätt på hur man själv kan komma vidare, jag säger i 
princip aldrig svaret rakt av utan jag försöker få dem att tänka till och de får slå 
knut på sig själva ibland för att verkligen göra det [söka svaret]. 

Ja, det är ju liksom att vi får titta på de framstegen de gör individuellt. […] Det 
gäller liksom att stärka självförtroendet också va så att de ser att nej det är ju 
inte helt omöjligt. Med lite stöd och hjälp så kan du också. 
Alltså hitta hur den eleven lär bäst och sen få eleven att förstå var han befinner 
sig, men att även kunna driva sig att kunna gå ett steg till. 
För eleverna så är jag handledare för jag går runt till dem hel tiden. Den där 
läraren som sätter sig ner och väntar på resultatet finns nog inte i skolan längre, 
det tror inte jag. 

Utifrån nivåskillnaderna hos eleverna är uppfattningen att det behöver ställas olika krav på 
dem. Lärarna menar att vissa elever har det lättare i skolan och andra svårare vilket man be-
höver ta hänsyn till genom att anpassa svårighetsgraden efter varje enskild elevs förmåga. 
Därför krävs det att man ger dem olika utmaningar, som stämmer överens med den nivå de 
befinner sig på, för att främja deras utveckling. Exempel på hur utmaningarna kan skilja sig är 
att en duktigare elev får svårare frågor eller extrauppgifter samt att det ställs högre krav på 
analys och diskussion från denne än från en svagare elev. En annan skillnad kan vara att fel-
svar bemöts olika beroende på vem det kommer ifrån. En del elever klarar att man säger till 
dem att något är fel medan andra behöver höra det i mer positiva ordalag, såsom att det inte 
stämmer i just detta fall eller liknande. Det finns en balansgång mellan att stärka de svagare 
eleverna och driva de duktigare eleverna framåt. Svårigheterna med denna balansgång är var 
man ska lägga tyngdpunkten. Frågan är om man ska satsa på att hjälpa de svagare eleverna 
framåt och då låta de duktigare stanna av i utvecklingen, på grund av otillfredsställande utma-
ningar, eller tvärtom. En del elever har svårt för att det ställs olika krav, det ska vara lika för 
alla. Men lärarna menar att rättvisa är att målet ska vara likvärdigt för eleverna, men att vägen 
dit kan skilja sig åt. 

Det kanske är så att man när man går igenom ställer svårare frågor till de som 
kan mer och lättare till de som kan mindre. 

Har jag en grupp där jag vet att några kommer att fixa en uppgift galant, då 
kräver jag ju mer av det de lämnar ifrån sig än med ett gäng som inte riktigt har 
en förmågan, som kanske inte kan analysera och diskutera och då kräver jag 
kanske bara att de kan innehållet. 

Till en del elever kan man säga nej det är fel medan man till andra kanske får 
säga det stämmer inte riktigt om Brasilien, det är mer Argentina. 
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Det är en väldigt svår balansgång, […] ska man då skippa alla de där som drivs 
framåt för att det finns några som inte lyckas och försöka ge de som inte lyckas 
en känsla av att de går framåt i alla fall. 

Eleven har ett väldigt starkt rättvisetänkande […] men det gäller också att få 
dem att tänka ett steg längre, det ska vara rättvist men det betyder inte att det 
måste vara exakt lika behandling [eleverna emellan]. 

5.2 Samspel uppfattas som samarbete 
Detta tema kommer att behandla olika aspekter av samarbete både mellan lärare och elev samt 
mellan eleverna. Det kommer att inledas med samarbete uppfattas som en social övning för 
att sedan övergå till att diskutera. Kategorin samarbete uppfattas som diskussion innehåller 
uppfattningar kring diskussion i klassrummet, det som nämns är då att både tala och lyssna är 
viktiga aspekter inom diskussionen. Även samarbete som att lära av varandra för att avslutas 
med samarbete uppfattas som grupparbete. 

5.2.1 Samarbete uppfattas som en social övning 
Inför framtida möten med nya människor låter läraren eleverna arbeta tillsammans som en 
social övning för att de ska lära sig att samarbeta med andra. Eleverna ska öva sig i att se till 
andra människors olika kvalitéer och inte vara fördomsfulla och fastna vid en sak hos en 
annan person som de anser är dålig. Detta medför även att de inte ska vara rädda för att vara 
sociala och träffa nya människor. 

Också det här sociala, att de inte är rädda för det, utan att de känner att de här 
nya människorna som de kommer att lära känna det är hyggliga människor. 
[…] Sen när det gäller våra medmänniskor så är det ständigt propaganda i 
klassen om att se varandras positiva sidor. 

5.2.2 Samarbete uppfattas som diskussion 
I diskussion med eleverna är det viktigt att utgå ifrån deras tankar för att på så sätt fånga deras 
intresse. Det kan man göra genom att använda sig av något som är förankrat i deras med-
vetande, alltså så mycket som möjligt utgå ifrån deras verklighet och anspela på den. För att 
nå detta kan man låta eleverna berätta om sådant de har upplevt själva. 

Jag försöker alltid ha med mig eleverna och alltid utgå ifrån deras funderingar 
och frågor. 

Diskussion i klassrummet kan uppstå genom att läraren riktar frågor till eleverna i exempelvis 
en genomgång. Eller att en elev ställer läraren en fråga om en aktuell händelse, varvid läraren 
kan skicka frågan vidare till klassen och låta dem svara. En svårighet i och med diskussion i 
helklass är att få med alla. Viktigt är därför att alla ska få komma till tals och alla ska få bli 
lyssnade på. Det finns elever som inte vågar delta på grund av blyghet, men det finns även 
elever som inte vill delta på grund av bristande intresse. De sistnämnda utmärks genom att de 
är aktiva i diskussioner inom vissa ämnen medan de är tystare inom andra, vilket är en följd 
av deras intressegrad inom de olika ämnena. I diskussionen är det därav betydelsefullt att 
sträva efter att så många som möjligt ska våga samt vilja yttra sig. Man kan rikta frågor direkt 
till de tysta eleverna för att engagera dem, men frågorna är oftast av öppen natur då de anses 
vara lättare att svara på. 

[Viktigt i diskussion är] Att alla ska få komma till tals, mer eller mindre. 
Kanske inte alla lika mycket, för vi är ju alla olika, men alla ska få göra sig 
hörda. 
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En del som kanske i vanliga fall inte är väl framme och aktiva i svenska, matte 
och engelska kan vara det i historia och SO ämnen och sådant och då är de mer 
aktiva där och svarar på frågor, så det hänger ju på intresse och vad man är 
duktig på. 
Jag ger dem frågor fast de inte räcker upp handen och hör med dem vad tycker 
du och ser till att de andra verkligen är tysta och lyssnar när de talar. 

Man ska inte pressa blyga elever till deltagande i diskussionen, då de kan ha en hämmande 
effekt. Det som kan göras är att sätta dessa elever i mindre grupper. Ibland kan läraren låta de 
blyga eleverna vara under diskussion i helklass för det är vanligt att sådana elever kommer till 
läraren i efterhand. Läraren kan även under tiden eleverna har eget arbete gå till eleven ifråga 
för att fråga efter synpunkter om diskussionen. 

Det är mycket så man får smyga in det [att tala inför andra]. […] Det går abso-
lut inte att tvinga någon att säga något utan det får växa fram. 

En del kan komma fram till mig efteråt [efter diskussion i helklass] […] så kan 
man ju faktiskt lyssna på dem efteråt. […] Sen ibland så får jag ju gå till dem 
och fråga […] och prata med dem lite enskilt och så, när diskussionen har lagt 
sig och ofta har de ju en synpunkt då. 

Att lyssna upplevs som en mycket viktig del i samtalet med eleverna. Eleverna ska lära sig att 
lyssna både på sina klasskamrater och på lärarna. Att eleverna ska lyssna på läraren nämndes 
ovan i respekten då läraren har auktoriteten, men det är som sagt även viktigt att de lär sig 
lyssna på varandra eftersom alla elever är olika. Vissa elever kan tycka att det är jobbigt om 
ingen lyssnar och därför dra sig tillbaka, vilket kan hämma deras utveckling i att tala inför 
andra. Det ligger mycket jobb bakom att få lyhörda elever som ger varandra utrymme att 
komma till tals i klassrummet. Lyssnandet ska vara ömsesidigt och även läraren ska lyssna på 
eleverna och ta till sig deras åsikter och tankar. Den sistnämnda aspekten, att läraren ska 
lyssna på eleverna, har gravt förändrats under de senaste 35 åren. Förr fanns det inget krav på 
att läraren skulle ta den hänsynen till eleverna då läraren var allsmäktig i klassrummet. 

Man får jobba mycket med just att kunna lyssna, att de ska kunna lyssna på 
varandra och att de ska kunna vänta på varandra, det får man lägga tid på. 

Att kunna lyssna på dem [eleverna] och visa respekt på det viset att även om vi 
inte tycker likadant […] att man lyssnar och tar till sig vad de säger. 

Jag anser att under de åren som jag har jobbat så har lärare och elev kommit 
närmare varann. Och läraren börjar bli mer som en arbetskompis och duktigare 
på att lyssna. Under de första åren när jag började [jobba som lärare] så var 
läraren den som inte behövde lyssna för att läraren visste allt. 

5.2.3 Samarbete som att lära av varandra 
Den sociala aspekten av elevernas lärande, att de lär tillsammans med och av varandra, upp-
fattas som viktig. Elevernas möjligheter att lära är bäst då de kan samarbeta med andra. Detta 
på grund av att det inte anses vara naturligt att behöva ta ansvar för en uppgift på egen hand. I 
arbetslivet tar man ofta hjälp av andra då man kan rådfråga en arbetskamrat eller be någon 
läsa igenom ett föredrag man ska hålla. 

Jag tror ju alltid att man lär bäst tillsammans med andra. […] Det är en 
onaturlig situation att ansvara helt själv för en uppgift, jag menar det gör ju inte 
jag som vuxen. 
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En annan form av att lära sig av varandra sker genom redovisningar av olika slag. En elev 
eller en grupp av elever redovisar ett arbete för sina klasskamrater. Eleverna kan då ta lärdom 
av varandras arbeten och på så sätt lära av varandra. Möjligheten till att ta lärdom av varandra 
i ett grupparbete är beroende av varje elevs engagemang i gruppen. De elever som väljer att 
ställa sig utanför, eller ställs utanför, och därav inte bidrar till arbetet berövas möjligheten att 
lära av varandra, ta lärdom tillsammans med resten av gruppen. När ett grupparbete är utfört 
och färdigskrivet ska alla kunna varandras delar, vilket i sin tur bidrar till att även grupp-
medlemmarna lär av varandra. Det handlar med andra ord om ett givande och ett tagande från 
elevernas sida. Det uppfattas dock som att kunskapsdelen enbart är en liten del av det som 
eleverna lär sig genom att samarbeta med varandra. Viktigare är de sociala aspekterna då det 
är sociala inlärningen som främjas genom par- eller grupparbete. 

 [Syftet med grupparbete är] Att man får lära sig att samarbeta och att lägga 
upp ett arbete så att alla deltar då och att de kan känna glädje att de har gjort 
någonting gemensamt och redovisa det för sina kamrater. Och lära sig och lära 
de andra någonting som de kan. 

De [eleverna] delar upp det [grupparbetet] […] hur får de bestämma lite själva, 
sen tillsammans ska de ju ändå vara insatta i vad den andre har gjort och sen 
tränar de tillsammans när de ska redovisa.  

Det är med den sociala biten de lär sig mer av än kunskap för det är en liten, 
liten del som var och en har i ett grupparbete, det är svårt att få dem att ta del 
av alla bitarna och lyssna på varandra också så framför allt den sociala biten. 

Att låta eleverna diskutera två och två kring hur de utfört olika uppgifter bidrar till att 
eleverna lär av varandra för att på så sätt kan de jämföra sina tillvägagångssätt för att lära sig 
olika sätt att lösa problem på. Även par-övningarna kan bidra till att elever lär av varandra. En 
elev som har kört fast med en uppgift kan fråga en kamrat som klarat den vad han/hon har för 
förslag på lösning. 

De [eleverna] tänker olika och har olika strategier om hur de ska gå tillväga. 
De är ju bra på olika saker. 
Ett utbyte med varandra är jättebra […] jag ska förklara för dig hur jag tänkte i 
den här matteuppgiften och sen lyssnar jag på dig hur du tänkte i uppgiften, vi 
kanske inte alls tänkte likadant och då lär man sig kanske av det. 

5.2.4 Samarbete uppfattas som grupparbete 
Nästan allt i undervisningen går att utföras genom ett samarbete mellan eleverna i par-
övningar samt grupparbeten. Par-övningar används oftast i samband med att läraren går 
igenom något för att eleverna ska få växla mellan att lyssna på läraren och göra något själva. 
Vid grupparbete är det oftast så att eleverna har fått ett ämnesområde att fördjupa sig i till-
sammans. Detta samarbete skiljer sig mycket åt mellan de olika grupperna av elever. När en 
grupp fungerar bra behöver läraren inte se till gruppen särskilt mycket, däremot är det viktigt 
att läraren ändå uppmärksammar och visar intresse för att gruppen inte ska känna sig för-
summad. 

Mycket samarbete, mycket par-övningar och sånt, i språk har vi till exempel 
väldigt mycket dialoger och hjälps åt och så. 
Även om den gruppen jobbar jättebra, jag behöver varken säga bu eller bä, så 
behöver jag ju i alla fall berätta för dem att jag tycker att det är bra. Det behö-
ver alla elever, uppmärksamhet. 
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Om det inte går så bra för en grupp kan det bero på olika anledningar. Gruppen kan ha kört 
fast och behöva vägledning av läraren för att komma vidare. Vägledningen kan bestå av 
öppna frågor om ämnet eller frågor som vad tycker ni är intressant att få med? för att aktivera 
elevernas tankeverksamhet. Det finns även grupper som har svårt för att få samarbetet att fun-
gera. Här går läraren in och styr upp arbetet genom att försöka skapa diskussion mellan 
gruppmedlemmarna. Detta kan ske genom att läraren riktar sig mot en utav medlemmarna och 
frågar vad denne anser vara viktigt och intressant för att sedan fråga resten av gruppen vad de 
anser om detta och en diskussion eleverna emellan uppstår förhoppningsvis. 

Ja, man kan ju fråga till exempel när de sitter där, vad är du intresserad av, vad 
vill du veta mer om? Och då svarar denna personen någonting, är det någon 
mer som tycker att detta är intressant? Så kan man starta dem. 

Ett uteblivande av samarbete i grupparbetet kan förekomma, ofta i samband med att eleverna 
inte riktigt vet vad det innebär. När de exempelvis ska arbeta tillsammans i en grupp delar de 
ofta bara upp arbetet mellan sig och arbetar med olika delar av det, vilket leder till att 
grupparbetet till sin form mer liknar ett enskilt arbete istället för ett samarbete.  

Sen överhuvudtaget det här med vad samarbete är, oftast för barnen så är det 
att ett stort område delar de upp i fem mindre och sen tar de varsitt, jag tar den 
och du den sidan, så de har ingen koll på varandras i alla fall. 

5.3 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt relateras resultatet med teori och tidigare forskning. Vi gör här en tolkning av 
samspel istället för kvalitativt skilda uppfattningar ur andra ordningens perspektiv och 
uppfattningarnas olika betydelse, då vi inte kommit längre i den fenomenografiska analysen. 
Upplägget följer kategoriernas ordning i resultatet, men vissa har egna stycken och andra är 
sammankopplade med varandra då det funnits ett samband dem emellan. 

Samspel uppfattas som relationer 
- Relationernas innehåll 

- Relationerna uppfattas som att mötas 
- Relationerna uppfattas som en stödfunktion 

Samspel uppfattas som samarbete 
- Samarbete uppfattas som en social övning 

- Samarbeta uppfattas som diskussion 
- Samarbete som att lära av varandra 

- Samarbete uppfattas som grupparbete 

Samspel uppfattas som relationer 
Björklid och Fischbein (1996) talar om emotionell feedback vilket de beskriver som en 
relation mellan läraren och eleven där det ingår förtroende och förståelse. Detta innebär en 
strävan från lärarens sida efter att få eleven att känna sig förstådd, att läraren tar eleven på 
allvar, vilket i sin tur leder till att ett förtroende dem emellan kan växa fram. I resultatet 
framgick det att förtroende mellan lärare och elever är en viktig aspekt i relationen dem 
emellan, vilket kan liknas vid den emotionella feedbacken. Enligt respondenterna tar det tid 
att bygga upp ett förtroende till eleven och det ska man även tillåta det att göra. Förtroendet 
innebär även att eleverna ska kunna fråga och prata med lärarna om vad som helst. Denna 
relation uppfattas även införliva trygghet och en bättre läromiljö. Eleverna ska kunna känna 
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sig trygga i såväl skolmiljön som med lärare och kamrater. Detta kan härledas till Dysthe 
(1995) och det krav hon ställer på klassrumsmiljöns trygghetsaspekt för att den dialogiska 
modellen ska kunna förekomma. Om eleverna inte känner sig trygga i klassrummet kanske de 
inte vågar delta i diskussioner varpå möjligheten till flerstämmighet minimeras. Sett ur ett 
sociokulturellt perspektiv innebär det att om möjligheten till flerstämmighet minskar kan 
elevernas lärande drabbas. Orsaken till det uteblivna lärandet är avsaknaden av det sociala 
samspelet, utan flerstämmighet minskas kontakten mellan elever och läraren, då Säljö (2000) 
menar att det sociala är grunden till allt lärande inom det sociokulturella perspektivet. 
Uppfattningarna av begreppet respekt varierade hos respondenterna och i resultaten finns fyra 
olika beskrivna att läsa ut. Av dem är de främst två som på ett kvalitativt sätt skiljer sig från 
varandra, nämligen lärarens människosyn och lärarens auktoritet. Den förstnämnda innebär att 
läraren ska se på eleven som en likvärdig människa och kan liknas vid Dysthes (2003) fram-
ställning av hur läraren påverkar eleverna genom sin uppfattning av dem och hur eleverna 
kommer att leva upp till denna uppfattning. Även Adalsteinsdóttir (2004) har indikationer i 
sin studie att lärares uppfattningar är avgörande klassrumsfaktorer som influerar elevernas 
miljö och lärande. Ifall läraren visar eleven att denne är lika mycket värd som person och upp-
muntrar eleven till utveckling genom att lägga tyngd vid dennes positiva egenskaper, snarare 
än de negativa, ges eleven en god bild att leva upp till. Den andra beskrivningen, lärarens 
auktoritet, kan jämföras med den monologiska modellen då auktoriteten definieras såsom att 
läraren är ledaren som eleverna ska lyssna på och lyda vilket leder till en envägs-
kommunikation i klassrummet. Läraren blir närmast en katederlärare, som återfinns inom det 
behavioristiska perspektivet, och eleven en passiv observatör. Detta medför att det sociala 
samspelet uteblir vilket Vygotsky (1978) menar leder till att elevernas lärande blir drabbat. 

Synen på respekt kan relateras till makten läraren har i klassrummet. Desto mer autoritär roll 
läraren tar desto mer makt utövar denne i klassrummet. Det som framkom i resultatet visar på 
att eleverna kan ha inflytande på allt ifrån en liten del av en lektion till en hel skoldag och 
styrs av lärarens grad av auktoritet. Björklid och Fischbein (1996) anser att desto mer 
inflytande eleverna ges i undervisningen ju högre kommer samspelseffekterna att vara på 
grund av att det ges större utrymme för elevernas individuella egenskaper och erfarenheter. 
Trots skillnaden mellan respondenternas uppfattningar av hur mycket eleverna får vara med 
och påverka undervisningen är det alltid de (lärarna) som har sista ordet. Den aspekt där 
uppfattningarna skiljer sig mest är om huruvida ett kompisförhållande till eleverna är lämpligt 
eller ej. De respondenter som anser att ett sådant förhållande är viktigt att etablera till-
sammans med eleverna har även synen att det behöver finnas en balans mellan de olika 
rollerna en lärare har i klassrummet. Enligt Dysthe (1995) är lärarens roll i undervisningen 
beroende av vilken modell, monologisk eller dialogisk, som råder i klassrummet. Hon anser 
även att det krävs en medvetenhet från både lärare och elever vid delad kontroll i klassrummet 
för att lärande ska kunna äga rum och att delad kontroll är en viktig faktor i en dialogisk 
modell. Därav blir den mindre auktoritära rollen den som främst främjar en sådan modell och 
då även det sociala samspelet mellan elever och läraren. 
Enligt det sociokulturella perspektivet måste läraren i mötet utgå ifrån elevernas tidigare 
kunskap samt erfarenheter för att de ska kunna lära sig. Detta är något som stämmer väl över-
ens med det som framkommit i resultatet då respondenterna poängterar vikten av att utgå ifrån 
eleverna, att haka på dem på rätt ställe. Avsikten med att handla på detta sätt är att man ska 
nå varje elev genom mötet. Roy och Swaminathan (2000) skildrar i sin studie hur mötet 
mellan läraren och eleverna uteblir då monologen råder i klassrummet. När detta sker finns 
inget socialt samspel eftersom monologen är en envägskommunikation och återigen finns 
risken för att lärandet uteblir. Uteblivet möte beskrevs av våra respondenter såsom att det var 
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svårt att hinna möta alla eleverna enskilt, men att mötet med en hel klass skulle utebli 
nämndes inte. 
Att eleverna befinner sig på olika nivåer är grundtanken inom den närmaste utvecklingszonen. 
Vygotsky (1978) betonade att det är viktigare att se till vad en elev kan klara med lite stöd 
från en lärare eller en mer kompetent kamrat än till var eleven befinner sig för tillfället. Det 
handlar enligt honom alltså om att få eleven överstiga sin nuvarande kapacitet. Alexandersson 
(2003) poängterade att en av de aspekter som hans respondenter riktade fokus mot i 
undervisningen var just detta stöd, med avsikt att få eleverna nå djupare kunskap individuellt. 
Respondenterna i denna studie lade stor vikt vid att man ska bemöta den enskilda elevens 
behov, vilket även nämns som viktigt i läroplanen (Lpo94), där det nämns som ett krav att ta 
hänsyn till varje enskild elevs behov och förutsättningar. Likaså Dewey (1938) betonar 
elevernas olika förutsättningar och kravet på läraren att ge alla elever möjlighet att delta i 
undervisningen. Varje elev måste ges utrymme för sina egna tankar och undervisningen måste 
därför vara balanserad mellan att vara tillräckligt fri för att de individuella tankarna ska kunna 
rymmas, men samtidigt vara tillräckligt strikt för att läraren ska kunna leda eleverna rätt i 
utvecklingen. Vårt resultat visade att respondenterna anser att det är viktigt att genom stödet 
stärka elevernas självförtroende. För att nå detta menar lärarna att eleverna måste få 
bekräftelse på sin utveckling. Detta för att även om eleverna får problem och inte kan komma 
vidare ska de känna att jag kan och att läraren endast finns där som en vägledare. Lärarna 
anser att varje elev ska bemötas utifrån den nivå han/hon befinner sig på samt ge stöd både 
vid problem och i bedömningen av utförda uppgifter, här uppstår då utvecklingszonen.  

Samspel uppfattas som samarbete 
Samarbete i skolan ses av respondenterna som en social övning inför framtida möten med 
andra människor. Inom det sociokulturella perspektivet är det sociala samspelet en avgörande 
faktor för att lärande ska kunna äga rum. Att öva samarbete i skolan blir då en viktig del i 
elevernas lärande. Däremot innehåller inte socialt samspel endast samarbete, såsom det har 
benämnts i den här studien, utan även exempelvis diskussion i helklass och på tu man hand. 
Dewey (1938) påstår att barn är sociala till sin natur vilket kan härledas till Säljö (2000) som 
anser att människan genom det sociala samspelet anpassar sig till det samhälle hon lever i och 
anammar därmed de rådande kulturella mönster. Utifrån detta tänker och handlar individen i 
delaktighet med sin omgivning och ur samspelet med samhället skapar individen sin världs-
bild samt subjektivitet. Även Vygotsky (1978) talar om att det mänskliga lärandet förutsätter 
en social natur och att man som barn växer in i det intellektuella livet via omgivningen. Det 
sociala samspelet kan utifrån detta betecknas som en del av socialisationen och övningen i 
skolan blir därmed en del av anpassningen till samhället. 

Diskussion är en viktig aspekt i det sociala samspelet. Respondenterna anser att man i 
diskussion med eleverna måste utgå ifrån deras verklighet för att fångas deras intresse, vilket 
kan nås genom att låta dem berätta om saker de har upplevt. Detta är enligt Säljö (2000) av 
betydelse för den sociokulturella synen på kunskapsbildning, då den är beroende av en 
individs tidigare erfarenheter för att kunna öka förståelsen som redan finns. I helklass-
diskussion menar Dysthe (2003) att det är viktigt att få alla eleverna att vara aktiva ifall alla 
ska kunna ta lärdom av den, detta för att inom det sociokulturella perspektivet beskrivs 
kunskap såsom att den endast bildas i sociala förhållanden. Samtalet som förs i helklass-
diskussionen bidrar till ett erfarenhetsbyte mellan eleverna och de elever som inte deltar går 
till viss del miste om detta. Respondenterna menar att svårigheten i helklassdiskussioner är 
just att kunna nå alla eleverna, det är främst de tysta och blyga eleverna som hamnar i bak-
grunden. För att kunna nå även dem anser lärarna att man kan ställa mer öppna frågor direkt 
riktade till de tystare eleverna. Detta kan liknas vid Dysthes (1995) beskrivning av autentiska 
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frågor. Sådana frågor har inget rätt eller fel svar eftersom de är mer öppna till sin natur, vilket 
kan leda till att eleverna inte känner rädslan att misslyckas och svara fel på samma sätt som 
om det vore frågor där det finns ett givet svar. Burns och Myhill (2004) nådde ett liknande 
resultat. Deras respondenter insåg att de var tvungna att förändra strukturen hos helklass-
diskussioner för att nå alla eleverna samt främja deras självförtroende att våga delta. För att 
inte ytterligare hämma de blyga eleverna är det av betydelse att alla blir lyssnade på såväl som 
att alla ska få göra sig hörda.  Jarvis et al. (2003) påpekar språkets betydelse. Han menar att 
människan inte kan lära sig utan att kommunicera med andra vilket med andra ord tydliggör 
vikten av att alla ska få göra sig hörda. Respondenterna poängterar även de språkets betydelse 
i och med uttalandet om att lärare och elever måste prata med varandra ifall samspelet ska 
fungera. Denna likasinnade syn på betydelsen av kommunikation visar tydliga indikationer på 
att respondenterna delar den sociokulturella bilden av språkets betydelse för det sociala sam-
spelet och lärande. 

Den sociala aspekten av elevernas lärande, att de lär tillsammans med och av varandra, upp-
fattas som viktig. Elevernas möjligheter att lära är bäst just då de kan samarbeta med andra. 
Ovan beskrevs lärarens stöd i utvecklingszonen, men även att stöd från en mer kompetent 
kamrat kan hjälpa elevens utveckling framåt. Det sistnämnda är en viktig del i elevernas sam-
arbete och kan benämnas som elevernas lärande av varandra. Respondenterna framställde 
detta i termer såsom att eleverna får diskutera uppgifter med varandra eller kan vända sig till 
en kamrat om de behöver hjälp. 
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6 Diskussion 

I resultatdiskussionen relaterades kategorierna inbördes till den teoretiska samt sociokulturella 
bakgrunden. Här kommer istället kategorierna inom respektive tema att relateras till varandra. 
Syftet med studien är att nå en ökad förståelse av lärares uppfattningar av samspelet som 
pågår i klassrummet mellan lärare och elev.  Avsikten med studien har aldrig varit att förklara 
för lärarna hur de bör handla eller vilket förhållningssätt som är bäst lämpat för eleverna på 
mellanstadiet, utan nå en ökad förståelse av hur skolan fungerar som pedagogisk verksamhet. 
Både Dewey (1938) och Vygotsky (1978) menar att lärare måste se till varje enskild elevs 
egenskaper för att kunna stödja dem i utvecklingen. De stödåtgärder läraren använder sig av 
för att hjälpa eleven framåt i utvecklingen kommer till användning i mötet med den enskilde 
eleven. Det är då läraren har möjlighet att fokusera på just den eleven och dennes behov och 
färdigheter. För att det ska bli ett bra möte och för att läraren ska känna elevernas egenskaper 
blir innehållet i relationerna viktigt. Det måste finnas ett förtroende mellan läraren och eleven 
så att eleven vågar fråga läraren om vad som helst och ta den hjälp som han/hon känner sig 
behöva. Björklid och Fischbein (1996) talar om vikten av förtroende och förståelse genom 
emotionell feedback. De nämner att det är viktigt att läraren förstår eleven samt tar denne på 
allvar, något som även blir viktigt genom mötet för att kunna möjliggöra stödet. Om inte 
läraren förstår eleven och dess egenskaper kan hon inte se till att stödja eleven på rätt sätt eller 
på rätt ställe vilket då medför att elevens utveckling drabbas. Dewey (1938) menar att läraren 
måste lära sig att se varje elevs kapacitet och att samtidigt utgå ifrån elevens erfarenheter 
genom skapa situationer som tillåter dessa kapaciteter att utvecklas. 

Enligt Dewey (1938) skapas ursprunget för erfarenheternas utveckling genom interaktion, 
vilket innebär att utbildning huvudsakligen är en social process. Detta kan liknas vid den 
sociala process som Säljö (2000) menar att allt lärande består utav. Det sociala skapandet av 
kunskap är till stor del beroende av erfarenheter och dessa måste på ett eller annat sätt finnas 
uttalade för att någon annan ska kunna ta del av del och därmed lära sig av dem. Diskussioner 
i klassrummet möjliggör ett sådant utbyte av erfarenheter och därmed även att man lär av 
varandra. Även grupparbete kan vara en del av möjliggörandet. Detta för att det i grupparbetet 
krävs att man samtalar och diskuterar med varandra inom gruppen för att arbetet ska fungera. 
Enligt Dysthe (2003) är en dialogisk modell för kommunikation ett nödvändigt inslag i 
klassrummet för att lärande ska kunna ske. Eleverna behöver aktivt delta i diskussioner med 
läraren och klasskamraterna för att kunna skapa sig en förståelse. Samspelet i gruppen blir 
med andra ord viktigt för hur grupparbetet fungerar. Utan ett fungerande samspel, exempelvis 
genom diskussioner, förlorar man möjligheten till att lära av varandra via grupparbetet och 
den sociala övningen går då även den förlorad. Det är när grupparbetet fungerar på ett bra sätt 
och samspelet samt diskussionerna flyter på som man ges en möjlighet att lära av varandra 
genom grupparbetet. Jarvis et al. (2003) anser att människan inte kan lära sig utan att 
kommunicera och det är sedan genom kommunikation som man kan samspela med andra 
människor, till exempel i skolan. 

6.1 Slutsats 
Utifrån ovanstående diskussion av relationen mellan kategorierna inom respektive tema har 
följande slutsatser dragits; 

• Relationernas innehåll, att mötas samt stödfunktioner tillsammans 
möjliggör bildandet och bevarandet av en god relation mellan läraren 
och eleverna, en relation som är av stor vikt för samspelet och dess 
funktioner. 
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• Den sociala övningen som kan framträda såsom grupparbete, vilket 
även ses som ett tillfälle att lära av varandra, utgör tillsammans med 
diskussion grunden för samarbete i klassrummet, både mellan elev - 
elev samt lärare - elev (elever). Detta samarbete främjar ett samspel i 
klassrummet. 

6.2 Fortsatt forskning 
Uppföljning och fördjupning av denna studie kan göras genom att utöka fokuseringen från att 
omfatta enbart samspelet i undervisningen till att även inbegripa interaktionen som sker 
utanför klassrummet, såsom i matsalen eller på skolgården. Detta skulle medföra en mer om-
fattande undersökning av det icke skolrelaterade samspelet mellan lärare och elev, där samtal 
rörande elevens privatliv och eventuella personliga problem ingår. För att få en annan 
vinkling kan man även välja att undersöka samspelet ur elevernas synvinkel för att beskriva 
deras uppfattningar av det. 
 

30 



 

Referenser 

Adalsteinsdóttir, K. (2004) Teachers behaviour and practices in the classroom. [Elektronisk] 
Scandinavian journal of educational research, Vol. 48, 95-115. Tillgänglig: ELIN@Blekinge 
[2006, Mars, 8] 

Alexandersson, M. (1994). Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus i Starrin, B. & 
Svensson, P-G. Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur 

Alexandersson, M. (2003). Metod och medvetande. Göteborg: Kompendiet 
Alvesson, M. & Sköldberg, H. (1994). Tolkning och reflektion. Lund: Studentlitteratur 

Bjereld, U. Demker, M. Hinnfors, J. (2002). Varför vetenskap. Lund: Studentlitteratur 
Björklid, P. & Fischbein, S. (1996). Det pedagogiska samspelet. Lund: Studentlitteratur 

Bråten, I. (Red.) (1998). Vygotskij och pedagogiken Lund: Studentlitteratur 
Burns, C. & Myhill, D. (2004). Interactive or inactive? A consideration of the nature of 
interaction in whole class teaching. [Elektronisk] Cambridge journal of education, Vol. 34, 
35-50. Tillgänglig: ELIN@Blekinge [2006, Mars, 20] 

Carlgren, I. (1999). Miljöer för lärande. Lund: Studentlitteratur 
Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur 

Dewey, J. (1938). Experience and education. New York: Touchstone 
Dysthe, O. (1995). Det flerstämmiga klassrummet Lund: Studentlitteratur 
Dysthe, O. (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur 

Giddens, A. (2003). Sociologi. Lund. Studentlitteratur 
Holme, I. & Solvang. B. (1997) Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur 

Illeris, K. (2001). Lärande i mötet mellan Piaget, Freud och Marx Lund: Studentlitteratur 
Jarvis, P. Holford, J. Griffin, C. (2003). The theory and practice of learning. London: Kogan 
page 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

Lantz, A. (1993). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur 
Liljequist, K. (1999). Skola och samhällsutveckling. Lund: Studentlitteratur  

Lindblad, S. & Sahlström, F. (2001) Interaktion i pedagogiska sammanhang. Stockholm: 
Liber AB 

Marton, F. & Booth, S. (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur 
Roy, K. & Swaminathan, R. (2002). School relations: Moving from monologue to dialogue. 
[Elektronisk] The high school journal, Vol. 84, 40-51. Tillgänglig: ELIN@Blekinge [2006, 
Mars, 20] 

Scott, D. & Usher, R. (2003). Understanding educational research. London: Routledge 
Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken. Stockholm: Prisma 

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society. Cambridge, MA: Harvard university press 
Wenneberg, S. (2001). Socialkonstruktivism. Malmö: Liber AB 

31 



 

Ödman, P-E. (2005). Tolkning förståelse vetande. Stockholm: Norstedts Akademiska 

Internet adresser: 
Marton, F. (1996). Phenomenography. [Elektronisk] Göteborgs universitetet Tillgänglig: 
http://www.ped.gu.se/biorn/phgraph/civil/main/1res.appr.html [2005-11-30]  
Skolverket (2003) 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo 94). [Elektronisk] Stockholm: Skolverket. Tillgänglig: 
http://www.skolverket.se/skolfs?id=258 [2006-04-20] 

Stingerfonden (1999). Etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
[Elektronisk] Stockholm: Stingerfonden. Tillgänglig: 
http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf  [2006-04-21]

32 

http://www.skolverket.se/skolfs?id=258
http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf


Bilaga 

Intervjuplan 

Presentation av uppsatsen och mig själv; 
* Hej, mitt namn är Elenore/My och jag går på Samhällsprogrammet på BTH. Just nu går jag 
pedagogik c och skriver tillsammans med en klasskamrat en kandidatuppsats. 
*Vi är intresserade av hur du som lärare uppfattar samspelet mellan dig och dina elever, och 
hur detta samspel enligt dig kan komma att påverka deras inlärningsmöjligheter. 
*Du kommer att vara helt anonym i studien. Det är enbart vi (jag och min kollega) och vår 
handledare som har tillgång till intervjuutskriften, men vår handledare kommer ej att veta vem 
du är. Vi kommer att i all redovisning ta bort uttalanden som kan identifiera dig och vi 
kommer att fingera namn för att skydda identiteter. Du har rätt att när som helst avbryta 
intervjun och du erbjuds också att läsa utskriften innan vi sammanställer resultatet om du så 
vill. Med din tillåtelse kommer vi att spela in intervjun. Det är alla de intervjuade lärarnas 
uppfattningar som kommer att finnas i resultatdelen och där kommer inga enskilda svar att 
kunna identifieras. 
*Jag vill prata med dig om samspel. 

• Ålder? 

• Hur länge har du jobbat här? 

• Andra skolor tidigare? 

• Endast mellanstadiet? 

• Yrkesverksam tid? 

• Vad har du för utbildning? 

• Trivs du som lärare? (Trivs du på jobbet?) 

Tema;  
1. Undervisning 
– hur lägger du upp din undervisning – ge några exempel på hur dina lektioner går till.      
– vad utgår du ifrån, vilka idéer/tankar 
– hur ser dina genomgångar av något nytt ut 
– vad gör eleverna under tiden 
– vad händer i klassen när du … eller ... 
– använder du dig av handledning i din undervisning 
– hur tror du dina olika sätt att undervisa på kan påverka elevernas lärande 

2. Lärande 
– pratar eleverna med varandra 
– arbetar eleverna i grupp – hur organiserar du dem då 
– vad är syftet med grupparbeten - vad anser du att eleverna får ut av att arbeta i grupp 

3. Kommunikation/samspel med eleverna 
– hur är kommunikationen med eleverna i klassrummet 
– pratar eleverna – är det alltid samma elever som pratar (enskilda) 
– hur gör du med de tystare eleverna (enskilda) 
– vad gör du om/när de pratar/frågar för mycket (kollektiv) 
– vad gör du när de är för tysta (kollektiv) 
– hur samtalar du när du ger återkoppling på deras uppgifter 
– vad är viktigt att tänka på i kommunikationen med eleverna 

 



Bilaga 

– hur ser du på relationen mellan lärare och elev 

4. Elevinflytande på undervisningen 
– får eleverna vara med och bestämma/planera undervisningen 

 [Efter varje tema kolla av om man uppfattat respondenten rätt. Efter sista temat göra en liten 
sammanfattning, fråga ifall respondenten har något mer att tillägga.] 
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