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Förord

Ett spännande, roligt men också slitsamt arbete har nu äntligen
kommit fram till en slutpunkt. Att skriva en avhandling är i stor
utsträckning ett ensamt arbete där man själv läser in litteratur,
genomför datainsamlingar och analyser samt skriver den text som
utgör den slutliga avhandlingen. För att ro i land ett sådant arbete är
det viktigt att få stöd, hjälp och uppbackning från andra människor
i omgivningen under de år som arbetet pågår. Jag har haft förmånen
att ha en stor krets av personer runt omkring mig, både på arbetet
och i privatlivet, som betytt mycket för mig under de år jag arbetat
med avhandlingen. Ett stort TACK till alla er som funnits runt om-
kring mig – ingen nämnd, ingen glömd! Några personer har varit
till extra stort stöd och som jag här vill framföra ett särskilt tack till.

TACK

Kjell Granström, min handledare, för det samarbete vi haft under
dessa år. Våra diskussioner har varit till stor hjälp och en förutsätt-
ning för att driva arbetet framåt. Jag uppskattar mycket den tilltro
du visat mig att man som doktorand kan och har mycket att bidra
med i den akademiska världen.

Vänner och kollegor i FOG-gruppen, nuvarande såväl som forna,
för den gemenskap, samarbete och livliga men kreativa diskussion-
er som vi har vid våra sammankomster. Att ingå i en sådan gemen-
skap som finns inom FOG-gruppen värdesätter jag högt.

Eva Hammar Chiriac, för det samarbete jag haft med dig genom
åren. Jag har fått många konstruktiva synpunkter på mina texter
efter dina noggranna genomläsningar.

Michael Rosander, för dina utryckningar när tekniken och statisti-
ken strulat.
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Titti Josefsson, för samarbete vid genomförandet av fokusgrupper-
na och hjälp med utskrifter av dem.

Ola Halldén, för de värdefulla synpunkter du framförde vid mitt
slutseminarium. Dina synpunkter har jag haft stor nytta av i slut-
arbetet med avhandlingen.

Maritta Edman, som hjälpt mig med slutredigering av manuset.

Anna Bäcklin Lindén, för hjälp med språkgranskning av den
engelska sammanfattningen.

Heino Ausmeel, som gjort omslaget till avhandlingen.

Kerstin Junehammar, Ulla-Britt Persson och Elisabeth Ahlstrand
för ert engagemang i doktorandernas arbeten vid IBV.

Alla ni lärare och elever som lät mig komma in i era klassrum där
jag fick följa ert arbete. Alla ni lärare som deltog i fokusgrupper.

Alla vänner och släktingar som visat intresse för vad jag ägnat mig
åt i mitt arbete. Jag är dock inte så säker på att ni alltid förstått vad
jag hållit på med (men det beror nog mest på mig).

Lilian och Webster, mina föräldrar, som alltid uppmuntrat mig att
gå vidare. Den praktiska hjälp som ni ger mig och min familj i var-
dagen är betydelsefull.

Sist men inte minst, Per-Åke och Wilma, min älskade familj, som
hjälpt mig att hålla isär arbete och fritid, särskilt nu under slutfasen
av avhandlingsarbetet. Wilma har också sett till att min läsning bli-
vit varierad, vetenskapliga texter har varvats med sagoböcker.

Ljungsbro i april 2003

Charlotta Einarsson
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Kapitel 1

Inledning

Varje dag går över en miljon svenska barn och ungdomar samt
drygt 82 000 lärare till sin arbetsplats grundskolan. Detta ger upp-
hov till åtskilliga möten mellan lärare och elever. Denna avhand-
ling kommer att handla om just möten eller interaktion mellan
lärare och elever. Hur lärare bemöter elever i skolan påverkar ele-
vernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. Den allmänt upp-
levda bristen på tid har lett till att barn och ungdomar i stor ut-
sträckning saknar vuxna att samtala med (Skolverket, 2002). Elever
i skolan efterlyser mer personliga relationer med sina lärare. De vill
att läraren ska bry sig mer, uppmärksamma och bekräfta dem. De
vill ha en verksamhet där omsorg och lärande kombineras och där
de vuxna respekterar och bryr sig om dem och vad de säger och
vad de vill. Det framstår samtidigt som om bristen på tid till samtal
är en av de främsta bristvarorna i svensk skola idag.

Dessa brister till trots förefaller lärare och elever göra ett gott
arbete i skolan. Vid internationella jämförelser klarar sig svenska
elever bra (Skolverket, 2001b, 2002). Av OECD:s undersökning
PISA (PISA = Programme for International Student Assessment)
som mäter kunskaper i läsförståelse, matematiskt samt naturveten-
skapligt kunnande framgår att svenska 15-åringar presterar över
OECD:s genomsnitt inom dessa tre kunskapsområden. Trots att
svenska elever vid internationella jämförelser visar på goda resultat
kvarstår dock det faktum att andelen elever som går ut grundskolan
utan fullständiga betyg ökat under de senaste åren. Våren 2002
saknade ca 26 % av eleverna ett eller flera ämnesbetyg när de slu-
tade grundskolan (Skolverket, 2002).
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Vilka är då orsakerna till att eleverna lämnar grundskolan utan full-
ständiga betyg? Strukturella skillnader som föräldrars utbildnings-
nivå, socioekonomisk nivå och boende är faktorer som hör samman
med skillnader mellan olika elevers resultatprestationer i skolan.
Skolverket menar att de elever som inte uppnått alla mål i skolan
själva förklarar det med brister på förtroendefulla personliga rela-
tioner till lärare och andra vuxna i skolan. Det uppfattas som en
viktig och bidragande orsak till att de inte nått målen. Eleverna ut-
talar alltså att de upplever en brist på och kanske också en önskan
om att de skulle ha mer individuell kontakt med läraren och där-
igenom få det stöd och den bekräftelse de behöver för att nå de mål
som skolan ställt upp att de ska nå upp till. Lärare i skolan menar
att krav på att hinna med kurser och skaffa betygsunderlag medför
att utrymmet för samtal och reflektioner kring lärostoff eller
elevernas livsfrågor inte hinns med i den utsträckning som kunde
önskas.

Kommunikation i klassrummet
Elever och lärare möts dagligen i klassrummet där de tillsammans
ska utföra ett arbete, eleverna befinner sig i en lärandeprocess och
läraren ska stödja eleverna i denna process. Visst arbete sker enskilt
där varje elev arbetar individuellt medan läraren cirkulerar bland
eleverna och då kommunicerar enskilt med eleverna alternativt att
läraren ägnar sig åt administrativt arbete och då inte alls kommuni-
cerar med eleverna. Annat arbete sker genom att läraren undervisar
hela klassen, s.k. helklassundervisning. Även i samband med hel-
klassundervisning kan lärare ha en individuell interaktion med en-
skild elev. Denna interaktion sker offentligt vilket innebär att
övriga närvarande i rummet kan ta del av det som utspelar sig i mö-
tet mellan läraren och eleven.

Kommunikationsprocessen mellan lärare och elever är också en
del av undervisningssituationen. I undervisningen presenterar lära-
ren uppgifter för eleverna som de ska arbeta med, läraren kan också
berätta något som eleverna förväntas lära sig. Kommunikationen
mellan lärare och elever är alltså central för det arbete som sker i
klassrummet. Ett problem i undervisningssituationen som Halldén
(1982, 2002) pekar på är att det ofta föreligger en diskrepans
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mellan lärarens intentioner med exempelvis en uppgift och hur
eleverna har tolkat uppgiften. Fallstudier från gymnasieskolan
(Halldén, 1982) har visat att man måste skilja mellan uppgift och
elevernas inlärningsmål. Med uppgift avses den av läraren före-
lagda uppgiften medan inlärningsmålet är det problem som elever-
na uppfattar att de ska arbeta med. Elevernas inlärningsmål utgör
således deras tolkning av en förelagd uppgift. Halldén hävdar att
eleverna i hans undersökning inte alltid arbetar med och heller inte
förstår den uppgift som förelagts dem. Däremot arbetar de med
andra problem. Trots detta presterar de resultat som läraren accep-
terar. En tolkning som kan göras utifrån Halldéns resultat är att det
inte bara är mängden kommunikation mellan lärare och elever som
har betydelse utan också elevernas och lärarnas förförståelse eller
uppfattningar.

En brittisk studie (Hargreaves & Comber, 1998) visade att av
den totala kommunikationen i klassrummet som läraren är involve-
rad i består 50 % av individuell kontakt mellan enskild elev och lä-
raren. Resterande kommunikation består av att läraren riktar sig till
hela klassen eller grupper av elever. Under 11 % av lektionstiden
förekom inte någon kommunikation alls mellan läraren och ele-
verna.

Jämförelser mellan hur kommunikationen i klassrummet såg ut
1976 jämfört med 1996 visar att få förändringar skett under denna
tidsperiod och de förändring som skett kanske inte varit i den rikt-
ning som man kunde ha förväntat sig (Galton, Hargreaves, Comber,
Wall & Pell, 1999). Den individuella interaktionen mellan lärare
och elev minskade. Istället kom läraren mer att kommunicera med
eleverna i grupp eller helklass. Detta har också medfört att den
totala kommunikationen i klassrummet har ökat. Under 1960-talet
ägnades två tredjedelar av lektionstiden till kommunikation mellan
lärare och elever (Flanders, 1964) medan förhållandet 1996 var att
tre fjärdedelar av lektionstiden ägnades åt sådan kommunikation
(Galton, et al., 1999). Den totala kommunikationen mellan lärare
och elever har således ökat i klassrummet. Galton et al. (1999) fann
visserligen att den totala kommunikationen ökat men att denna
ökning förklaras av att läraren pratar till eleverna istället för att
prata med eleverna.
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Könsskillnader

En frågeställning som under lång tid varit och som fortfarande är
aktuell är vilket utrymme pojkar respektive flickor får i klassrum-
met. Flera studier (exempelvis Bailey, 1993; Brophy, 1985; J.
Einarsson & Hultman, 1985; Hargreaves & Comber, 1998; Kelly,
1988) visar att pojkar dominerar i klassrummet genom att det är de
som har de flesta kontakterna med läraren. Mönstret förefaller ock-
så vara stabilt över tid på så sätt att pojkar dominerade klassrums-
interaktion på 1970-talet och det samma gäller idag. De studier som
gjorts tidigare har emellertid huvudsakligen fokuserat enstaka
åldersgrupper bland eleverna. Det kan i detta sammanhang finnas
en annan tidsaspekt som kan vara intressant att undersöka, näm-
ligen om och i så fall på vilket sätt kommunikationen mellan lärare
och flickor respektive pojkar skiljer sig åt beroende på elevernas
ålder. Detta är en aspekt som inte belysts i tidigare studier.

Elevernas kön är alltså en variabel som haft central betydelse i
studier av kommunikationsprocessen mellan lärare och elever.
Betydelsen av lärarens könstillhörighet har endast undersökts i ett
fåtal studier (exempelvis Bellamy, 1994; Duffy, Warren & Walsh,
2001; Hopf & Hatzichristou, 1999). Resultaten från dessa studier
tyder på att lärarkön förefaller ha betydelse för interaktionen med
eleverna. Bellamy (1994) fann att manliga lärare interagerade mer
med pojkar medan kvinnliga lärare interagerade i samma utsträck-
ning med pojkar som med flickor.

Undervisningsgruppens storlek
Den upplevda bristen på tid och känslan av att inte hinna med
eleverna, som lärarna gav uttryck för i Skolverkets rapport (2002),
kan också vara nära sammankopplad med hur många elever som
lärarna har i sina klasser. Betydelsen av undervisningsgruppens
storlek har diskuterats under ganska många år (Granström, 1998).
Forskning har också bedrivits kring undervisningsgruppens storlek.
Då har främst vilken betydelse gruppstorleken har för elevernas
kunskapsutveckling belysts. Det förefaller också rimligt att anta att
gruppstorleken har betydelse för arbetssituationen i klassrummet,
exempelvis möjligheterna till kommunikation mellan lärare och en-
skild elev.
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Under åren 1997 till 2001 har såväl antalet elever som lärare ökat
inom den svenska grundskolan. Antalet lärare per hundra elever har
under denna period varit relativt oförändrad (7.5 lärare per 100
elever jämfört med 7.8). Den marginella förändring som dock skett
kanske inte har medfört någon upplevd skillnad för lärarna. Lärar-
tätheten säger inte något om hur många elever som faktiskt befinner
sig i klassrummet samtidigt och inte heller något om hur många
elever som läraren förväntas bygga upp en relation till. Lärartät-
heten utgör endast ett statistiskt mått på hur många heltidsarbetande
lärare det finns inom en enhet per 100 elever. Den marginellt ökade
lärartäthet som skett mellan åren 1997 och 2001 behöver alltså inte
innebära att läraren reellt fått färre elever att undervisa i grupperna.
För lärarnas del medför varje elev ytterligare en person vars ut-
veckling man förväntas följa. Det blir ytterligare en skrivning att
rätta, ett utvecklingssamtal att hålla, en elev till som man önskar
hinna med att kommunicera med under lektionstid etc.

Undervisningsämnet
Undervisningsämnet kan också antas ha betydelse för kommuni-
kationen mellan lärare och elever och har i viss mån fokuserats i
tidigare studier. Det har då huvudsakligen varit naturvetenskapliga
ämnen som varit i förgrunden. En förklaring, som varit mer eller
mindre uttalad, till att valet fallit just på naturvetenskapliga ämnen
har varit att flickor antas ha en särskilt förfördelad situation i dessa
ämnen och skillnaden mellan pojkar och flickor därför antas vara
mest framträdande i de ämnena. Det finns inte några entydiga
forskningsresultat som visar flickors och pojkars olika eller lika
situation i dessa ämnen. Vissa forskare konstaterar att det inte före-
ligger någon generell skillnad mellan pojkar och flickor (exempel-
vis DeVoe, 1991; Jungwirth, 1991; Worrall & Tsarna, 1987) men
att det finns mer specifika skillnader mellan pojkar och flickor i de-
ras kommunikation med lärare under lektioner i naturvetenskapliga
ämnen. Vad som inom tidigare forskning emellertid inte gjorts är
att jämföra kommunikationsmönster under naturvetenskapliga äm-
nen med det mönster som visar sig under exempelvis humanistiska
ämnen. En frågeställning som ännu inte är utredd är huruvida skill-
nader mellan pojkar och flickor kan eller inte kan förklaras med
hjälp av undervisningsämnet.
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Meningsskapande
För att förstå omvärlden kring oss och göra den meningsfull för oss
konstruerar vi mening och betydelse för händelser, situationer, nor-
mer etc. Föreställningar eller uppfattningar om förhållanden utgör
också en grund för handling (Weick, 1979, 1993, 1995). Menings-
skapande är i hög grad en social process som sker tillsammans med
andra människor. Lärare pratar med varandra i såväl formella som
informella sammanhang. Genom dessa samtal bygger de upp
gemensamma bilder och förståelse av bl.a. det de har att hantera i
det vardagliga arbetet. Uppfattningen eller föreställningen om ett
fenomen behöver dock inte alltid överensstämma med observerade
förhållanden eller ageranden. Lärarna kan uppfatta det som mer
arbetsamt med fler elever men det kan ändock vara så att de i sitt
arbete med eleverna hinner med att ha individuell interaktion med
dem. Det finns t.ex. studier som visar att en del lärare själva upp-
fattar att de behandlar pojkar och flickor lika men att det i obser-
vationer av lärarnas faktiska beteende framkommer att de kommu-
nicerar mer med pojkar än med flickor (exempelvis Tobin &
Gallagher, 1987; Younger, Warrington & Williams, 1999). Upple-
velse och beteende behöver alltså inte alltid stämma överens. Lära-
res upplevelser av eller föreställningar om sin interaktion med
eleverna kan vara värdefulla att undersöka då det därigenom blir
möjligt att identifiera vad de själva uppfattar som viktigt och som
de upplever ha betydelse för sin interaktion med eleverna.

Avhandlingens syfte
Syftet med föreliggande avhandling är att öka kunskapen om inter-
aktionen i klassrummet. Centrala frågeställningar i denna avhand-
ling är

• Vilken betydelse har elevkön, lärarkön, elevernas ålder,
undervisningsämnet samt gruppstorleken för den inter-
aktion som utspelar sig i klassrummet mellan lärare och
elever?

• Vilka uppfattningar eller föreställningar har lärare om sin
interaktion med eleverna?
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Kunskap som belyser dessa frågeställningar kommer att inhämtas
från olika källor. För det första kommer en genomgång av tidigare
genomförd forskning som belyser könsskillnader i klassrumsinter-
aktionen samt betydelsen av undervisningsgruppens storlek att
göras. För det andra kommer klassrumsobservationer av den kom-
munikation som sker mellan lärare och elever att presenteras. För
det tredje kommer lärarnas uppfattningar eller föreställningar om
deras egen interaktion med eleverna att belysas.

Det övergripande syftet och de centrala frågeställningarna kom-
mer att preciseras mer i avhandlingens empiriska delar (del II och
del III).

Valet av variablerna elevkön, lärarkön, elevens ålder, undervis-
ningsämnet samt gruppstorleken härrör sig från genomgång av
tidigare forskning. Elevkön är den av dessa variabler som hittills
blivit mest uppmärksammad i forskning medan lärarkön mer eller
mindre förbisetts som variabel. Tidigare studier har fokuserat en-
skilda åldersgrupper då kommunikationen i klassrummet studerats.
Avsikten här är att se om och i så fall på vilket sätt kommunika-
tionen mellan lärare och elever skiljer sig åt beroende på elevernas
ålder. Undervisningsämnet tas här med för att undersöka huruvida
kommunikationsmönstret mellan lärare och elever skiljer sig mel-
lan lektioner i olika ämnen. Gruppstorlekens betydelse har i tidi-
gare forskning huvudsakligen belysts utifrån vilken påverkan den
har på elevernas kunskapsutveckling. Avsikten i denna avhandling
är istället att studera om och i så fall hur gruppstorleken har bety-
delse för kommunikationen mellan lärare och elever.

Avhandlingens disposition
Att skriva en avhandling är som att ge sig ut på en resa där inte alla
destinationer är bestämda på förhand. Under resans gång upptäcks
vilka hamnar man vill eller bör besöka. Ritas rutten ut på en karta
förefaller resan vara en irrfärd där resenären farit fram och tillbaka.
Kanske försöker resenären i efterhand, istället för att rita ut sin
irrfärd på kartan, rita en logisk färdlinje över de platser som besökts
framstår resvägen mer klar och tydlig. På samma sätt kan man
betrakta arbetet med en avhandling. Arbetsprocessen har ibland
varit lite hoppande fram och tillbaka medan den färdigskrivna
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avhandlingen förväntas presentera en logisk och kronologisk ord-
ning. Dessa två former av ordning är inte alltid förenliga eller över-
ensstämmande med varandra.

Avhandlingen består av fyra delar varav en del berör tidigare
forskning medan två delar består av empiriska studier. Den fjärde
delen består av en avslutande diskussion. Den inbördes ordningen
mellan dessa olika delar bygger inte på en kronologisk utan snarare
en logisk ordning. Den kronologiska ordningen vore omöjlig att i
text framställa då arbetet med de olika delarna huvudsakligen skett
parallellt eller växelvis.

Avhandlingens första del består av en genomgång av tidigare
forskning som berör könsskillnader i klassrumsinteraktionen samt
betydelsen av undervisningsgruppens storlek för den kommunika-
tion som sker mellan lärare och elever. Del två består av en obser-
vationsstudie i vilken kommunikationen mellan lärare och elever
har studerats där hänsyn bl.a. tas till elevens ålder och kön, lärarens
kön, undervisningsämne samt undervisningsgruppens storlek. Del
tre består av en fokusgruppsstudie i vilken lärares uppfattningar
eller föreställningar om sin interaktion med eleverna undersöks.
Avhandlingen avslutas sedan med en fjärde del där en avslutande
diskussion förs.

Arbetsprocessen med denna avhandling har karaktäriserats av
att jag växelvis arbetat med genomgång av tidigare forskning,
analyser av observationsmaterialet samt analyser av fokusgrupps-
materialet. Resultat som framkommit vid analyserna har också
genererat nya frågeställningar som, i viss utsträckning, tas upp i
efterföljande kapitel.

Avhandlingsarbetet har också genererat ett antal andra texter
som både direkt och indirekt finns med i den text som här före-
ligger (Einarsson, 1994, 1996, 1997; Einarsson & Granström, 2002;
Einarsson & Hammar Chiriac, 1998, 2002; Granström &
Einarsson, 1995, 1996, 1998).
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Del I

Tidigare forskning

Denna del består av två kapitel. I de två kapitlen redovisas genom-
gång av forskning som är relevanta för de två områden som
kapitlen belyser. Kapitel 2 belyser könsskillnader i klassrums-
interaktionen och kapitel 3 belyser gruppstorlekens betydelse för
arbetet i klassrummet.
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Kapitel 2

Könsskillnader i klassrumsinteraktionen

I detta kapitel kommer forskning rörande könsskillnader i klass-
rumsinteraktionen att belysas och diskuteras. Avsikten med detta
kapitel är att med hjälp av nationell och internationell forskning
belysa i vilken utsträckning lärare kommunicerar olika med pojkar
och flickor under pågående lektion.

Redan som små barn socialiseras pojkar och flickor in i olika
könsroller. Eleverna tillbringar idag tolv år i skolan och kan under
hela denna tid utsättas för könsrollsdifferentierande processer i
klassrumsinteraktionen.

Skillnader mellan pojkar och flickor i
klassrummet
Riktar lärare mer uppmärksamhet åt pojkar än åt flickor i klass-
rummet? Flera studier har visat att så verkar vara fallet (Bailey,
1993; Brophy, 1985; Hargreaves & Comber, 1998; Kelly, 1988)
men olika forskare hävdar detta med olika grad av säkerhet och för-
klaringarna till att pojkar uppmärksammas mer än flickorna varie-
rar. Det finns också forskare som menar att det inte finns någon
skillnad mellan pojkar och flickor och andra forskare som menar att
skillnaderna snarare är till flickornas än pojkarnas fördel.

Kelly (1988) gjorde en metaanalys av genomförd forskning
som fokuserade könsskillnader i klassrumsinteraktionen. Totalt in-
kluderades 81 studier. De övergripande resultaten visade att flickor
var underrepresenterade i interaktionen mellan lärare och elev.
Flickorna deltog i 44 procent av de totala klassrumsinteraktionerna
och procentsatsen var den samma oavsett om interaktionen var
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initierad av eleverna eller av läraren. Det visade sig att beröm och
uppmuntran var relativt lika fördelat mellan pojkar (52 %) och flic-
kor (48 %). Pojkarna fick däremot ta emot mer kritik (65 %) än
flickorna (35 %). Kritik som eleverna fick ta emot var huvudsakli-
gen (80 %) riktat mot elevernas beteende i klassrummet. Pojkarna
var alltså överrepresenterade i ”negativa” interaktioner men de do-
minerade även den direkt ämnesrelaterade interaktionen. Flickorna
fick i lägre utsträckning än pojkarna möjlighet att svara på frågor
som läraren ställde och de involverades också i lägre utsträckning i
mer abstrakta eller resonerande frågor. Kelly kunde utifrån de stu-
dier som ingick i metaanalysen endast identifiera en kategori där
flickorna var överrepresenterade. Flickorna var mer aktiva (52 %)
än pojkarna vad gällde att räcka upp handen och därmed visa att de
ville delta i den offentliga kommunikationen i klassrummet. Kelly
tolkar detta som att flickorna själva vill delta i klassrumsinterak-
tionen i samma utsträckning som pojkarna men tillåts inte att göra
det. Det förefaller alltså vara lärarna som är skyldiga till eller an-
svariga för den obalans som råder mellan i vilken utsträckning poj-
kar respektive flickor kommer till tals i klassrummet. Störst skill-
nad mellan pojkar och flickor fann Kelly att det var när undervis-
ningsämnet var natur- eller samhällsvetenskapliga ämnen. Bailey
(1993) visar också i en forskningsöversikt att obalansen mellan poj-
kar och flickor är särskilt tydlig i naturvetenskapliga ämnen. Det
finns studier som visar att pojkar får besvara 80 % av frågorna och
79 % av de laborationer som görs under lektionerna genomförs av
pojkar. Det finns dock forskning som visar på resultat som motsä-
ger dessa. Hacker (1991) fann att det under lektioner i naturveten-
skapliga ämnen visserligen föreligger könsskillnader i interaktionen
mellan lärare och elever men att skillnaden är till flickornas fördel.
Det var flickorna som tog fler initiativ till verbal interaktion med
läraren.

De studier som ingick i Kellys metaanalys var publicerade fram
till och med 1986. Analyser över tid visade att det inte skett några
förändringar av könsmönstren i klassrummet från 1960-talet och
fram till 1986. Att könsmönstren förefaller vara stabila över tid
visar även Bailey (1993) samt Klein och Ortman (1994) i sina res-
pektive forskningsöversikter. Klein och Ortman menar att de na-
tionella åtgärder som genomförts i USA i form av lagstiftning mot
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könsdiskriminering inte fått ett reellt genomslag i skolan då tradi-
tionella könsmönster, där pojkar dominerar, fortfarande är det rå-
dande mönstret i skolan. Observationer av klassrumsinteraktionen
genomförda 1996 (Hargreaves & Comber, 1998) visar på samma
fördelning mellan pojkar och flickor (58 respektive 42 %) som
Kelly fann i metaanalysen. Det förefaller alltså vara samma för-
hållanden som gällde på 1990-talet som under 1970-talet.

De studier som låg till grund för Kellys metaanalys var genom-
förda i USA, Australien, England, Kanada och Sverige. Vid jäm-
förelser mellan dessa olika länder visar sig variationen vara stor.
Kanada är det enda land där pojkar och flickor kommer till tals i
samma utsträckning i klassrummet. Det land som, vid dessa jäm-
förelser, uppvisar den största pojkdominansen i klassrumsinter-
aktionen är Sverige. I materialet ingick emellertid endast en studie
från Sverige.

Kelly jämförde också i vilken utsträckning pojkar respektive
flickor kom till tals i klassrummet beroende på hur stor andel av
eleverna som var flickor respektive pojkar. Resultatet visade att när
flickorna utgör färre än 39 % av elevgruppen får de mer uppmärk-
samhet än pojkarna.

Kellys metaanalys visar tydligt att pojkar i de allra flesta av-
seenden dominerar klassrumsinteraktionen. Vid genomgång av en-
skilda studier framträder dock inte detta dominansmönster alltid
lika tydligt.

Forskning som motsäger att pojkar generellt
dominerar i klassrummet
Det finns studier som visar att pojkdominansen i klassrummet inte
är så entydig eller självklar som ibland görs gällande, som bl.a. i
Kellys metaanalys. Öhrn (1990) visar i en studie av klassrums-
interaktionen i sju undervisningsgrupper i årskurs 9 att pojkarna i
fem av grupperna hade merparten av lärarkontakterna medan det
omvända gällde i två grupper. Könsskillnaderna var inte lika stora
eller entydiga i de grupper där flickorna dominerade. Öhrn fann
också att mönstret varierade med undervisningsämnet. I de fall då
flickorna dominerade eller könsskillnader saknades var det i
samhällsorienterande ämnen, språk eller barnkunskap. Skillnader
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mellan pojkar och flickor visade sig främst i offentliga kontakter,
dvs. sådana kontakter som togs inför allas ögon och öron. Privata
kontakter mellan läraren och enskild elev fördelade sig relativt lika
mellan pojkar och flickor.

Öhrn (1997) visar även i en senare studie att det varierar mellan
olika klasser hur dominansmönstren ser ut. Två klasser i årskurs
nio observerades och intervjuades. I den ena klassen deltog pojkar
och flickor i relativt lika utsträckning i det offentliga klassrums-
interaktionen. I den andra klassen var det överlag pojkar som domi-
nerade den offentliga klassrumsinteraktionen. Denna dominans
skapades emellertid huvudsakligen av att ett mindre antal pojkar
försåg sig med utrymme.

Wernersson (1977) visar vid jämförelser mellan två mellan-
stadieklasser att den ena klassen uppfattades av läraren som pojk-
dominerad och den andra klassen som flickdominerad. I observa-
tioner av klasserna framkom att i den klass som uppfattades som
flickdominerad ställde läraren fler frågor till flickorna än till poj-
karna. Pojkarna fick dock fler arbetsuppgifter än vad flickorna fick.
Pojkarna var i båda klasserna, dvs. såväl i den klass som ansågs
vara flickdominerad som den klass som sågs vara pojkdominerad,
de som togs flest initiativ till interaktion med läraren. Man hade
kanske kunnat förvänta sig att flickorna dominerat denna typ av
interaktion i den klass som uppfattades som flickdominerad.

Öhrn (2002) konstaterar i en översikt över främst svensk och
nordisk forskning att de tydliga könsmönster där pojkar dominerar
klassrumsinteraktionen som presenterades på 1980-talet modifieras
av senare studier. Forskningsresultaten i senare studier visar på mer
variationer mellan olika klasser men också att variationer finns
inom klasserna. Det innebär bl.a. att eventuella dominansmönster
kan se olika ut i olika klasser och att det inom klasserna kan vara en
mindre grupp av elever som ger upphov de strukturer som återfinns
de aktuella klasserna. Öhrn menar att det är svårt att utifrån hittills
genomförd nordisk forskning dra några generella slutsatser om
dominansmönster mer än att konstatera att variation råder då de
studier som gjorts dels är för få till antalet, dels haft skilda fokus
för vad som undersökts.

Bailey (1993) refererar till flera studier i vilka det framkommit
att pojkar visserligen generellt dominerar klassrumsinteraktionen
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men att det är några få pojkar som står för en stor del av den totala
klassrumsinteraktionen. D. Sadker och M. Sadker (1985) menar att
det i vissa fall är en eller två pojkar som får så mycket som 20 % av
den totala uppmärksamheten från läraren under lektionstid. Det
finns också forskare som menar att det inte finns någon reell skill-
nad mellan i vilken utsträckning pojkar respektive flickor deltar i
klassrumsinteraktionen utan eventuella skillnader mellan pojkar
och flickor kan istället förklaras av hur många elever av vardera
kön som finns i klassrummet (Dillon, 1982).

Jungwirth (1991) menar att det inte finns någon generell skill-
nad mellan pojkars och flickors interaktion med lärare, dock ser
interaktionsmönstret olika ut beroende på om eleven är pojke eller
flicka. I klassrummet är flickor mer försiktiga i sitt offentliga delta-
gande jämfört med pojkar. Flickor ger sig inte i samma utsträck-
ning som pojkar in i interaktioner med läraren som de inte på för-
hand känner sig säkra på att de kommer att reda ut. Flickorna är
mer återhållsamma med att svara på diffusa frågor eller göra utta-
landen i den offentliga kommunikationen som de inte är säkra på är
korrekta. De är istället mer aktiva när läraren ställer specifika
frågor vilka också är riktade mot ett visst svar, alltså frågor där det
finns ett korrekt svar som kan avges. Flickorna är också mer åter-
hållsamma med att uttrycka sina åsikter. Medan pojkarna ofta ger
kortfattade svar, ibland med enstaka ord, ger flickorna mer fylliga
och kompletta svar. Trots detta ställer lärarna ofta kompletterande
frågor till flickorna, frågor som de egentliga redan besvarat i sina
redogörelser på första frågan. När elever svarat fel på en fråga
använder de sig av olika strategier. Pojkar försöker snabbt sudda ut
sitt misslyckande genom att genast visa förståelse när läraren korri-
gerar dem, detta oavsett om de egentligen förstår eller ej. För flic-
korna blir istället misslyckandet ännu större varefter interaktionen
fortgår. De uppfattar inte lärarens ledtrådar för att hjälpa dem fram
till rätt svar.

Dart och Clarke (1988) menar också att det inte finns någon
generell skillnad mellan pojkar och flickor i klassrummet med av-
seende på hur mycket de kommunicerar med lärare. De fann i en
studie tendenser till att flickor själva oftare initierar kontakt med
läraren än vad pojkar gör. Det fanns också tendenser till att pojkar
oftare svarade på lärares frågor samt att läraren oftare riktade sig
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mot pojkar i kontakter som rörde uppförande, hur de ska arbeta
med uppgifter samt hur arbetet ska organiseras. Ingen av dessa ten-
denser uppnådde emellertid statistisk signifikans vad beträffar skill-
nader mellan pojkar och flickor. Skillnaderna inom pojk- respek-
tive flickgruppen var mer markanta än mellan grupperna. Det är,
vilket även andra forskare funnit, ett mindre antal pojkar respektive
flickor som har en stor del av respektive grupps interaktion med
läraren.

Tobins och Garnetts studie (1987) visar inte heller på några
generella skillnader mellan pojkar och flickor utan man fann istället
att det varierade med olika klassrumsaktiviteter. Under lärarledda
lektioner där läraren i sin kommunikation vänder sig till hela klas-
sen fanns vissa könsskillnader. När uppgifter av enklare karaktär
skulle diskuteras eller lösas involverades pojkar och flickor i sam-
ma utsträckning. I interaktionen kring mer komplicerade uppgifter
involverades pojkar mer än flickor. Vidare fann de att pojkar oftare
självmant ger sig in i interaktionen, bl.a. genom att räcka upp han-
den och visa att de vill delta. Likaså var pojkarna mer aktiva än
flickorna när undervisningen innehöll laborativa inslag. Några
könsskillnader förelåg dock inte när eleverna arbetade enskilt och
läraren cirkulerade i klassrummet för att hjälpa eleverna. I dessa
situationer kommunicerade läraren lika ofta med pojkar som med
flickor.

Även Croll (1985) understryker att skillnaden mellan pojkar
och flickor inte är så dramatisk som det ofta påstås. I hans studie
framkommer emellertid att pojkar får mer uppmärksamhet från
läraren jämfört med flickor, men också att det är framför allt är
vissa pojkar som får mycket uppmärksamhet från läraren, alltså inte
alla pojkar. De pojkar som får mycket uppmärksamhet från läraren
är framförallt pojkar som har inlärningssvårigheter och/eller de
pojkar som har svårigheter med att bete sig på ett sådant sätt som
det förväntas av dem i klassrummet och detta resulterar i att de får
mycket uppmärksamhet. Elever med svårigheter i skolan får mer
uppmärksamhet av läraren än vad övriga elever får och denna
grupp av elever är företrädesvis pojkar. En slutsats som kan dras
utifrån Crolls studie är att pojkar som grupp visserligen har, om än
inte så dramatisk som det ibland påstås, mer kontakt med läraren än
flickorna. Det är ett mindre antal pojkar, och då främst de med
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svårigheter i skolan, som står för den större andelen kontakter med
läraren.

Karlson (2003) visar i en svensk etnografisk studie genomförd i
årskurs ett till tre att eventuella skillnader mellan pojkar och flickor
varierar med olika betingelser i klassrummet. I klassiska undervis-
ningssituationer där läraren står inför hela klassen och ett styrt
fråga-svarmönster tillämpas gynnar detta pojkarna på så sätt att det
är de som deltar i den offentliga interaktionen med läraren. Pojkar-
nas dominans blir enligt Karlson särskilt tydlig när innehållet i
undervisningen är av mer faktarelaterad karaktär. Då formen är
densamma men innehållet ändras kan könsmönstren förändras. Det
visade sig att när man arbetade med att reda ut konflikter, diskutera
moraliska frågor eller att läraren ägnade sig åt att instruera barnen
var såväl pojkar som flickor mer aktiva och involverade i den
offentliga verksamheten. Vidare fann Karlson att i situationer där
läraren har en mer handledande roll och eleverna har ett självstän-
digt ansvar det egna arbetet förefaller könsskillnaderna minskas.

De studier som genomförts där könsskillnader berörts har
huvudsakligen fokuserat enskilda årskurser och de olika studierna
har i viss mån haft olika fokus vilket gör det svårt att ur tidigare
forskning dra några slutsatser om huruvida könsmönstren varierar
med elevernas ålder eller ej. Detta är en brist i den tidigare forsk-
ningen som även Öhrn (2002) påpekar.

Förklaringar till olika behandling av pojkar
och flickor
J. French och P. French (1984) menar att en förklaring till varför
pojkar dominerar klassrumsbilden skulle kunna vara att lärare
generellt sett har en predisposition för pojkar. Det skulle således
vara lärarna som orsakar den könsskillnad som finns i klassrummet.
Men samtidigt påpekar de att pojkarna också själva är mer aktiva
än flickorna och tar mer initiativ, t.ex. genom att ställa eller svara
på frågor. Liksom andra forskare påpekar även J. French och P.
French att det finns obalans inom pojkgruppen, att det är ett mindre
antal pojkar som orsakar den dominans som utspelas i klass-
rummet.
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Det finns även andra aspekter än elevernas kön som avgör i vilken
utsträckning de enskilda eleverna kommunicerar med läraren. V.
Morgan och Dunn (1988) visar i en studie av yngre skolbarn att det
förutom könsdimensionen i klassrummet, med avseende på vilken
uppmärksamhet eleverna får, även finns en dimension som kan kal-
las för synliga respektive osynliga barn. De synliga barnen är de
elever som utmärker sig genom att vara extremt fysiskt rörliga i
klassrummet och/eller som ofta låter sin stämma göras hörd i klass-
rummet. Flertalet att dessa barn är visserligen pojkar men det finns
även flickor som gör sig utmärkande som synliga barn. De osynliga
barnen är de elever som inte påkallar uppmärksamhet av sin omgiv-
ning och som knappast märks trots att de finns där. De osynliga
barnen finns i alla klassrum, såväl pojkar som flickor, dock är flic-
korna oftast fler än pojkarna.

Tobin och Gallagher (1987) visar att klassrumsinteraktionen
domineras av i genomsnitt mellan tre och sju elever. Dessa elever
utgörs av elever som själva är mycket aktiva och svarar på frågor
utan att först begära ordet, ställer frågor eller ger fria kommentarer
till den undervisning som läraren bedriver eller kommenterar sina
kamrater. Det är också dessa elever som läraren ofta riktar frågor
till, dvs. de elever som läraren lyfter fram i klassrummet. Det finns
i varje klass några elever som knappast alls deltar i den offentliga
kommunikationen i klassrummet. Dessa elever utgörs bl.a. av in-
vandrarelever som inte känner att de behärskar undervisningssprå-
ket tillräckligt bra för att uttala sig i klassrummet inför sina klass-
kamrater. Lärarna ber heller inte dessa elever att svara på frågor
eller delge sina åsikter i den offentliga kommunikationen i klass-
rummet med förevändningen att de är oroliga för att detta kan in-
verka negativt på elevernas självkänsla. De mekanismer som gör att
flickor får mindre uppmärksamhet än pojkar i klassrummet och
osjälvständigt underordnar sig auktoriteter slår hårdare mot invand-
rarflickor från kulturer där sådana mekanismer inte ifrågasätts
(Nordenstam & Wallin, 2002). Det ses snarare som ”kvinnligt” att
underordna sig de rådande manliga dominansmönstren.

Även mönstret vad gäller att några elever står för den mesta
talaktiviteten i klassrummet förefaller vara stabilt över tid. De
hittills refererade studierna har sitt ursprung under 1980-talet. Stu-
dier av senare datum visar på samma förhållanden. A. S. Lundgren
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(2000) följde en skolklass under år 7 till och med år 9 genom del-
tagande observationer samt intervjuer med elever. Hon fann vid
analyser av klassrumsmönstren att det huvudsakligen var pojkar
som tog mest plats så väl fysiskt som verbalt men att det inte gällde
alla pojkar. En stor del av pojkarna svarade aldrig frivilligt på
frågor under lektionstid, talade sällan högt, satt stilla i sina bänkar
och gjorde de uppgifter som förelåg dem att göra. Det fanns också
flickor som försåg sig med såväl fysiskt som verbalt utrymme i
klassrummet.

Nairn (1995) visar på likartade mönster som A. S. Lundgren.
Nairn genomförde en observationsstudie av kommunikationen mel-
lan lärare och elever under lektioner i geografi. Resultaten visar att
av den totala kommunikationen mellan lärare och elever så motsva-
ras pojkarnas del av 61 % medan flickornas del är 39 %, vilket
tyder på en ganska klar pojkdominans i klassrummet. Analyser av
pojkgruppen visar på stora variationer i vilken utsträckning de
enskilda pojkarna kommunicerar med läraren under lektionstid. Det
är några få pojkar som har mycket kommunikation med läraren och
som därmed skapar den generella pojkdominansen. Variation inom
flickgruppen finns också, dock inte lika stor som inom pojkgrup-
pen. Det finns således också flickor som har betydligt mer kommu-
nikation med läraren än genomsnittsflickan men analyserna tyder
på att de mest aktiva flickorna dock inte har samma mängd kom-
munikation med läraren om de mest aktiva pojkarna har. Nairn vi-
sar också att det finns såväl pojkar som flickor i klassrummet som
inte har någon kommunikation alls med läraren under lektionstid
men att det gäller fler flickor än pojkar.

Altermatt, Jovanovic och Perry (1998) menar att det visserligen
råder en pojkdominans i klassrummet med avseende på i vilken
utsträckning pojkar respektive flickor besvarar frågor men att den-
na dominans huvudsakligen förklaras av att det är några pojkar som
är mycket aktiva. I deras studie framgick att de tre mest aktiva poj-
karna respektive flickorna i varje klassrum stod för 53 respektive
58 % av respektive grupps markeringar att de ville besvara frågorna
som läraren ställde. De tre mest aktiva pojkarna fick besvara 51 %
av de frågor som läraren lät någon ur pojkgruppen att besvara. För
flickorna gällde att de tre mest aktiva flickorna fick besvara 48 %
av de frågor som läraren lät någon flicka besvara.
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En finsk studie av interaktionen under en lektion (Lindroos, 1995)
visar att av den totala kommunikationen står läraren för 43 %. Res-
terande fördelar sig så att pojkar har mer än dubbelt så stort tal-
utrymme (39 %) än flickorna (18 %). I studien framgår att det inte
enbart är mängden kommunikation som skiljer flickor och pojkar åt
utan även att sättet att kommunicera skilde mellan de två grup-
perna. Flickorna blev markant mer avbrutna av så väl läraren som
pojkarna när de skulle berätta något.

Kön och social bakgrund
Staberg (1992) beskriver utifrån en studie av flickors och pojkars
möte med högstadiets naturorienterade ämnen att det förekom en
viss variation med avseende på vilket kön som fick flest frågor och
frågade/kommenterade mest i klassen. På gruppnivå föreföll poj-
karna i den ena av grupperna ha dominerat men inte i den andra
undersökta undervisningsgruppen. Staberg lyfter fram en intressant
variation inom flickgruppen vilken innebar att flickor vars föräldrar
var högutbildade fick fler frågor och själva frågade mer än vad and-
ra flickor gjorde. De tysta flickorna var framför allt flickor vars
föräldrar hade låg utbildningsnivå. Detta mönster återfanns inte i
pojkgruppen.

När lärarna tillfrågades vilka elever som aktivt deltar respektive
inte deltar alls eller endast i ringa utsträckning i den offentliga
kommunikationen kunde de identifiera dessa elever (Tobin &
Gallagher, 1987). Lärarna såg också de aktiva eleverna som väl-
görande för lärarna själva och för övriga elever. De menade att des-
sa elever ger korrekta eller näst intill korrekta svar som andra ele-
ver kan lära sig ifrån och som läraren sedan kan bygga sin under-
visning vidare på. De elever som aktivt deltar i kommunikationen
på den offentliga nivån uppfattar lärare som duktigare än de elever
som inte deltar i klassrumsinteraktionen i samma utsträckning.
Detta kan jämföras med det som svenska forskare (Dahllöf, 1967;
U. P. Lundgren, 1972) bl.a. studerat, nämligen att läraren inte an-
passar sin undervisning till genomsnittseleven utan istället till den
näst svagaste gruppen i klassen. Denna grupp får då utgöra en
styrgrupp för läraren i dennes planering och genomförande av
undervisning. Det kan således finnas en kulturell skillnad mellan
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vilken grupp läraren anpassar och styr sitt arbete utifrån. Ur Tobins
och Gallaghers (1987) studie som är genomförd i Australien kan
man dra slutsatsen att lärare anpassar och låter undervisningen
styras av de duktigare eleverna i klassen, dvs. de elever som svarar
på frågor som läraren sedan utgår ifrån och bygger vidare på. I den
svenska studien (U. P. Lundgren, 1972) påvisades också att de ele-
ver som hör till styrgruppen är de som oftare än andra elever får
svara på frågor och det blir styrgruppens sätt att svara som avgör
hur läraren ska gå vidare i undervisningen.

Lärares uppfattning om hur de behandlar
pojkar och flickor
Worrall och Tsarna (1987) genomförde en studie där de tillfrågade
lärare hur de själva uppfattar att de beter sig gentemot genomsnitts-
pojken respektive genomsnittsflickan. Resultaten visar att lärare
själva inte uppfattar att de generellt skulle bete sig olika mot pojkar
respektive flickor. I vissa avseenden uppgav dock lärarna att deras
beteende gentemot pojkar respektive flickor skiljer sig åt. Det vi-
sade sig att lärare har högre förväntningar på pojkar i naturveten-
skapliga ämnen och på flickor i språk. De är också mer benägna att
hjälpa pojkarna i naturvetenskapliga ämnen och flickorna i språk.
Med de olika förväntningar som lärare har på pojkar respektive
flickor i naturvetenskap och språk följer även att flickorna får ta
emot såväl kritik som beröm tidigare än pojkarna i naturvetenskap
medan det omvända förhållandet gäller för språk. Worralls och
Tsarnas studie är en av de få studier som systematiskt problemati-
serar och studerar betydelsen av lärarens kön. Det visade sig i deras
studie att kvinnliga och manliga lärare skiljer sig åt i sitt beteende
gentemot elever. Bl.a. uppger kvinnorna att de ger mer tid åt ele-
verna när de ska svara på svåra frågor. De kvinnliga lärarna såväl
berömmer som kritiserar eleverna fortare än sina manliga kolleger.
En slutsats av Worralls och Tsarnas studie är att lärare själva upp-
ger att de inte generellt favoriserar pojkar framför flickor eller vice
versa. Stöd ges för att pojkar gynnas i naturvetenskapliga ämnen
medan flickor gynnas i språk. Ett intressant resultat som lyfts fram
är att förväntningarna på elever skiljer sig åt i olika ämnen. Pojkar
förväntas prestera bättre i naturvetenskapliga ämnen (”manliga
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ämnen”) medan förväntningarna är högre på flickor i språk
(”kvinnliga ämnen”).

Vad beträffar Worralls och Tsarnas studie består deras empiri
av lärares egna upplevelser av hur de beter sig gentemot elever och
inte hur de faktiskt agerar. Den egna uppfattningen eller upplevel-
sen av hur man beter sig är inte alltid helt överensstämmande med
det faktiska beteendet.

Det har i studier visat sig att lärares uppfattning om hur de beter
sig mot elever av olika kön inte alltid stämmer med deras faktiska
beteende. Tobin och Gallagher (1987) jämförde hur lärare uppfat-
tade att de engagerade och involverade elever av olika kön i klass-
rumsinteraktionen med hur de agerade. Alla lärare som inter-
vjuades underströk att de involverade pojkar och flickor i samma
utsträckning i klassrumsinteraktionen. Observationerna visade dock
på ett annat mönster. Pojkar involverades i högre utsträckning i den
offentliga kommunikationen jämfört med flickor. Pojkar var också
själva mer aktiva än flickor på att visa att de ville komma till tals i
klassrummet. Studien visade alltså att lärarna oftare låter pojkar
komma till tals i klassrummet och att pojkar själva är mer aktiva
och ser till att de kommer till tals.

Younger, Warrington och Williams (1999) redovisar en mer
nyanserad bild av hur lärarna uppfattar att de bemöter pojkar och
flickor. Genom intervjuer med lärare kunde de identifiera tre grup-
per av lärare utifrån hur de själva uppfattade att de agerade gent-
emot flickor respektive pojkar. En generell uppfattning bland lärar-
na som ingick i studien var att det främst var pojkarna i klassrum-
met som påverkade atmosfären för undervisningen och lärandet i
klassrummet. Utifrån denna upplevelse torde man kunna förvänta
sig att lärarna själva också upplevde att de bemöter pojkar och flic-
kor olika. Resultaten från intervjuerna visade emellertid att en del,
dock en minoritet, av lärarna ändock upplevde att de själva behand-
lade pojkar och flickor på samma sätt i klassrummet. En mer ut-
bredd uppfattning bland lärarna var att de behandlar pojkar och
flickor olika i klassrummet. En förklaring till att de behandlade ele-
verna olika utifrån kön var att pojkarna inte är lika skolanpassade
som flickorna. Lärarna angav själva att mycket av kontakterna med
pojkarna var av mer ordningsmässig karaktär. Lärarna påpekade att
dessa former av kontakter hade en negativ inverkan på atmosfären i
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klassrummet och att det tog resurser från flickorna som annars kun-
de ha fått mer stöd av läraren i lärandet av ämnesinnehållet. Den
tredje gruppen av lärare uttryckte sina uppfattningar av hur de be-
handlar pojkar respektive flickor som att de hoppades att de be-
handlade dem lika men misstänkte att så inte var fallet.

I likhet med Tobins och Gallaghers (1987) studie visade
Youngers, Warringtons och Williams (1999) studie att lärarnas
egen uppfattning om sitt agerande i klassrummet inte helt stämmer
överens med vad som framkommer vid observationer av interak-
tionen mellan lärare och elever. Observationerna visade att pojkar
generellt var involverade i fler interaktioner med läraren än vad
flickorna var. I tre av fyra skolor fann man att de traditionella köns-
mönstren var rådande, vilket innebar att pojkar hade mer inter-
aktion med läraren, pojkar fick mer tillsägelser av läraren, lärarna
riktade fler frågor till pojkarna och pojkarna besvarade frågor som
läraren ställde till hela klassen. Det förefaller alltså vara så att även
om lärarna har föreställningen om och kanske också ambitionen att
agera på lika sätt mot pojkar respektive flickor så sker något i
klassrumsdynamiken som sätter dessa ambitioner och föreställ-
ningar ur spel.

Lärares uppfattningar om elever påverkar också i vilken ut-
sträckning de kommunicerar med den enskilde eleven under på-
gående lektion. DeVoe (1991) fann i en studie att de elever som
lärare uppfattade som aktiva deltagare under idrottslektionen också
var de elever som läraren hade mest interaktion med. Det förelåg
också vissa könsskillnader med avseende på vilken typ av inter-
aktion det rörde sig om. Pojkarna fick ta emot mer kritik för sitt
uppförande samt fick mer tillsägelser om hur de skulle agera och
vad de skulle utföra.

Såväl Younger, Warrington och Williams (1999) som DeVoe
(1991) lyfter fram att de könsskillnader som finns mellan i vilken
utsträckning pojkar och flickor interagerar med läraren under på-
gående lektion främst tycks handla om att pojkar får ta emot mer
kritik och tillrättavisningar från läraren. Duffy, Warren och Walsh
(2001) visar i en studie att pojkar generellt dominerar klassrums-
interaktionen och att det är pojkarna som får ta emot mer kritik av
läraren. Flickorna får å andra sidan fler tillrättavisningar på sina
ämnesmässiga prestationer, exempelvis att läraren påpekar att
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eleven avgett felaktigt svar. Att ha mycket kontakt med läraren
under lektionstid behöver alltså inte på ett självklart sätt vara
positivt. Brophy (1985) menar att skillnaden mellan i vilken ut-
sträckning olika elever kommunicerar med läraren snarare har med
elevernas beteende i klassrummet att göra än om de är pojkar eller
flickor. Att pojkar som grupp interagerar mer med läraren än vad
flickorna gör skulle då kunna förklaras med att pojkarna får fler
direkta eller indirekta tillsägelser angående sitt beteende i klass-
rummet. Indirekta tillsägelser kan vara att läraren ofta ställer frågor
till vissa pojkar för försöka hålla dem inom lektionens ram så att de
inte övergår till andra aktiviteter som inte är relaterade till det som
läraren planerat för lektionen.

Elevers upplevelse
Att lärare behandlar pojkar och flickor olika verkar vara mer
uppenbart och tydligt bland eleverna. Det var endast ett fåtal av
eleverna i Youngers, Warringtons & Williams (1999) studie som
uppfattade att läraren behandlade dem lika. Pojkarna menade att
mer negativ uppmärksamhet från lärarens sida var riktade mot dem
och att lärare vanligtvis var hårdare mot dem. Pojkarna ansåg också
att lärarna hade mer överseende med flickorna och inte gav dem
tillsägelser vare sig i samma utsträckning eller med samma nega-
tiva ton som de gjorde gentemot pojkarna. Pojkarna kände sig be-
vakade av lärare, de uppfattade att lärare förväntade sig att de
skulle uppföra sig illa och därför bevaka pojkarna på ett annat sätt
än de gjorde mot flickorna. Även flickorna rapporterade att de upp-
levde att lärarna behandlar pojkar och flickor olika i klassrummet.
De menade dock att det ofta fanns skäl till att pojkar och flickor
behandlades olika i klassrummet. De ansåg att pojkarnas beteende
ofta föranledde mer kontakter av negativ karaktär mellan lärarna
och pojkarna.

Skillnader mellan manliga och kvinnliga lärare
Den genomgång av könsskillnader i klassrumsinteraktionen som
redovisats ovan fokuserar på skillnader mellan pojkar och flickor,
dvs. elevernas könstillhörighet. Det har framkommit att pojkar ge-
nerellt dominerar klassrumsinteraktionen men att denna dominans i
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huvudsak kan förklaras av att ett mindre antal pojkar i varje klass
har mycket kommunikation med läraren under lektionstid och där-
med framstår resultaten som att pojkar dominerar i klassrummet. I
den hittills genomförda forskningen, såväl nationellt som interna-
tionellt, har det endast i ett fåtal studier undersökts vilken betydelse
lärarens könstillhörighet har. Trots att lite forskning har gjorts där
lärarkön har inkluderats som en variabel har vissa skillnader mellan
manliga och kvinnliga lärare ändock framkommit. I en studie
genomförd i Grekland framkom att kvinnliga lärare oftare gav
eleverna tillsägelser än vad deras manliga kollegor gjorde (Hopf &
Hatzichristou, 1999). Kvinnliga lärare tycktes också ha mer köns-
stereotypa förväntningar på eleverna än vad de manliga lärarna
hade.

Efter genomgång av studier där lärarkön beaktats drar Brophy
(1985) slutsatsen att skillnader mellan pojkar och flickor i klass-
rumsinteraktionen är oberoende av lärarens kön. Likheterna skulle
därför vara större än skillnaderna mellan manliga och kvinnliga
lärare.

Bellamy (1994) fann vid jämförelse mellan manliga och kvinn-
liga lärare, på motsvarande högstadiet, att manliga lärare interage-
rade två tredjedelar av tiden med pojkarna och en tredjedel av tiden
med flickorna. De kvinnliga lärarna interagerade med pojkar och
flickor i samma utsträckning. Duffy, Warren och Walsh (2001)
visar i en genomgång av studier genomförda i amerikanska high-
schools (motsvarande gymnasiet) att olika resultat framkommit. I
någon studie framkom att kvinnliga lärare kommunicerade mer
med pojkar än med flickor. I en annan studie visades att manliga lä-
rare kommunicerar lika mycket med pojkar som med flickor medan
det i en tredje studie framkom att såväl manliga som kvinnliga lä-
rare kommunicerade mer med pojkar än med flickor.

När såväl lärarkön som undervisningsämne (matematik och
språk) beaktats visar de generella resultaten att kvinnliga lärare i
högre utsträckning än manliga lärare kommunicerar mer med poj-
kar än med flickor (Duffy, Warren & Walsh, 2001). Generellt kom-
municerar manliga lärare i samma utsträckning med pojkar som
med flickor. Vid mer detaljerade analyser framkom att de manliga
lärarnas kommunikationsmönster med eleverna var beroende av
undervisningsämnet. De manliga lärarna kommunicerade i samma
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utsträckning med pojkar som med flickor då undervisningsämnet
var matematik medan de kommunicerade mer med pojkar än med
flickor under lektioner i språk. De kvinnliga lärarna interagerade
mer med pojkar än med flickor oberoende av ämne.

Vid jämförelser mellan i vilken utsträckning eleverna själva tar
initiativ till att interagera med läraren (Duffy, Warren & Walsh,
2001) framkom ingen skillnad mellan pojkar och flickor vad gällde
deras initiativ till kommunikation med manliga lärare i matematik,
kvinnliga lärare i matematik samt manliga lärare i språk. Pojkarna
tog fler initiativ till kommunikation med kvinnliga språklärare än
vad flickorna gjorde.

Utifrån det fåtal studier som gjorts där betydelsen av lärarkön
systematiskt har genomförts kan slutsatsen dras att det tycks vara så
att lärarkön har betydelse för hur interaktionen ser ut mellan lärare
och elever. Det förefaller också vara orimligt att anta något annat
än att lärarkön också skulle ha betydelse med tanke på de relativt
tydliga forskningsresultat som framkommit vad gäller betydelsen
av elevkön i klassrumsinteraktionen.

Sammanfattning
Ovanstående forskningsgenomgång ger underlag att sammanfatta
forskningsfronten rörande könsskillnader i klassrumsinteraktionen i
följande punkter:

• Flertalet studier visar att pojkar generellt dominerar klassrums-
interaktionen. Vanligtvis är det några få pojkar som står för do-
minansen.

• Vissa forskare hävdar att det inte är en generell skillnad mellan
pojkar och flickor med avseende på i vilken utsträckning de
interagerar med läraren. Interaktionen ser dock olika ut bero-
ende på om eleven är pojke eller flicka.

• Könsmönstren förefaller vara stabila över tid.

• De flesta, men inte alla, lärare är medvetna om de skillnader
mellan pojkar och flickor som råder i klassrummet.

• Eleverna själva är medvetna om att pojkar och flickor bemöts
olika av lärare.
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• Lärarkön förefaller ha betydelse för interaktionen med eleverna.
Få studier har inkluderat lärarkön som variabel. Betydelsen av
lärarkön i klassrumsinteraktionen är därmed ett område som är
relativt outforskat.

• Olika studier har belyst olika åldersgrupper men komparativa
studier saknas där kommunikationen mellan lärare och elever
under olika skolår jämförs.
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Kapitel 3

Gruppstorlek och klassrumsarbete

Hur stora klasserna i de svenska skolorna bör vara är en frågeställ-
ning som återkommande debatteras. De åsikter som framförs utgår
vanligtvis från en föreställning om att små klasser är att föredra
framför större klasser. Relativt omfattande internationell forskning
med fokus på vilken effekt klasstorlek har för elevernas presta-
tioner i skolan har genomförts. De svenska bidragen i denna forsk-
ningsfråga är däremot mer begränsade. I detta kapitel kommer en
genomgång av forskningsresultat rörande klasstorlekens påverkan
på klassrumsarbetet att belysas och diskuteras.

Begreppet klasstorlek och dess konsekvenser
för internationell jämförbarhet
Klasstorlek är som begrepp komplicerat och kan i olika samman-
hang ha olika definitioner vilket utgör ett forskningsmetodologisk
problem som försvårar jämförbarhet mellan olika studier där feno-
menet klasstorlek har studerats. Ett mått eller definition av klasstor-
lek som vanligtvis används vid internationella jämförelser är lärar-
täthet (pupil-teacher ratio, PTR i engelskspråkig litteratur). Lärar-
täthet motsvarar det genomsnittliga antalet heltidsläsande elever
per heltidsundervisande lärare (exempelvis Blatchford, Goldstein &
Mortimore, 1998; Blatchford & Martin, 1998; Granström, 1998;
J-E Gustafsson & Myrberg, 2002; NAHT, 1996). I den svenska sta-
tistiken presenteras däremot i allmänhet lärartäthet som antalet
lärare per 100 elever. Lärartäthet som mått är behäftat med en rad
problem både vad gäller beräkningen av det och tillämpbarheten
vid jämförelser. Ett problem är att bestämma antalet lärare. Ska här
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endast lärare som undervisar ”klasser” räknas med eller ska t.ex.
även speciallärare och elevvårdsassistenter räknas med? Ska sjuk-
skrivna lärare och vikarier räknas med? Lärartäthet beräknas ibland
på skolnivå, ibland på regional nivå. Då lärartäthet kan vara beräk-
nad på olika sätt är det med viss försiktighet som jämförelser mel-
lan olika länders redovisningar kan göras. Ett annat problem med
lärartäthet som mått är att det skiljer sig från det faktiska antal
elever som befinner sig i ett klassrum tillsammans med lärare i en
undervisningssituation. Hänsyn tas inte till att lärare inte befinner
sig i klassrummet hela tiden utan att viss tid av lärarens arbetstid är
avsatt till föreberedelser inför lektioner. Ett exempel på hur miss-
visande lärartäthet som mått kan vara är att se hur markant lärar-
tätheten skiljer sig från det faktiska antalet elever i de kinesiska
klassrummen (Jin & Cortazzi, 1998). På primärnivån (år 1–6) är det
inte ovanligt med klassrum med 50–60 elever som undervisas sam-
tidigt av en ensam lärare. Lärarna å sin sida är vanligtvis speciali-
serade i ett eller några få ämnen vilket gör att eleverna undervisas
av olika lärare i olika ämnen. Lärarnas undervisningsskyldighet
uppgår till ca 18 undervisningstimmar per vecka. Den övriga
arbetstiden ägnas bl.a. åt förberedelse och efterarbete av lektioner.
Det stora antalet elever i skolorna och lärarnas relativt låga under-
visningsskyldighet leder till att lärartätheten blir hög i relation till
antalet elever i klassrummet. J-E Gustafsson och Myrberg (2002)
har med svenskt sätt att räkna fram lärartätheten beräknat att den i
kinesiska skolor uppgår till mellan 5 och 7.5 lärare per 100 elever
för högstadiet. Dessa siffror är något lägre än de som gäller för
svenska skolor där lärartätheten år 2000 uppgick till 7.6 lärare per
100 elever (Skolverket, 2001a). Trots likheter i lärartätheten är
alltså skillnaderna mellan hur många elever som faktiskt befinner
sig i klassrummet samtidigt mycket stora när svenska och kinesiska
skolor jämförs.

Ett annat sätt att definiera klasstorlek är att betrakta det som det
antal elever som finns inskrivna i en undervisningsgrupp under en
längre tidsperiod (J-E Gustafsson & Myrberg, 2002). Ett problem
med denna definition är att detta mått inte överensstämmer med
antalet elever som finns i klassrummet vid en given tidpunkt. Det
tar t.ex. inte hänsyn till att undervisning ibland bedrivs i mindre
grupper.
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Såväl lärartäthet som att bestämma klasstorleken utifrån hur många
elever som finns med på en klasslista är att betrakta som teoretiska
mått på klasstorlek (Blatchford, Goldstein & Mortimore, 1998).
Dessa båda mått utgår från ett beräknat antagande om hur många
elever som förväntas vara närvarande i klassen samtidigt.
Blatchford, Goldstein och Mortimore (1998) samt Finn & Achilles
(1999) menar att för att klasstorlek ska vara relevant som mått i
forskningssammanhang måste det överensstämma med elevens
upplevda klasstorlek, alltså det antal elever som faktiskt befinner
sig i klassrummet, vilket utgör ett tredje sätt att definiera begreppet
klasstorlek.

Det är inte bara svårigheterna med att definiera klasstorlek som
leder till svårigheter med att göra internationella jämförelser mellan
olika forskningsresultat där klasstorlek har belysts. Kulturella skill-
nader föranleder också försiktighet vad gäller generalisering av oli-
ka forskningsresultat. Varje studie som berör klasstorlek är genom-
förd inom en viss skolkultur med sina specifika förutsättningar och
begränsningar. En slutsats baserad på genomförd forskning skulle
kunna vara att det är bättre att eleverna går i stora klasser (40–60
elever) då sannolikheten är stor att de kommer att prestera väl i
olika jämförelsetest. Denna slutsats är dragen utifrån det faktum att
elever från asiatiska länder med konfuciansk kultur och tradition
som Kina, Japan, Korea och Taiwan presterar bättre än elever från
västvärlden i olika kunskapsprov, främst i matematik och natur-
vetenskap (Biggs, 1998). Att dra den slutsatsen är att isolera en
enskild variabel, i detta fall klasstorlek, och inte ta hänsyn till det
komplexa samspel av olika faktorer som råder inom ett lands kultur
och dess specifika skolkultur. Biggs menar att elever i länder med
konfuciansk tradition är socialiserade på ett sådant sätt att de kan
arbeta i stora klasser. Läraren behöver inte i någon större utsträck-
ning ägna sig åt disciplinära frågor eller ordningsfrågor utan kan
fokusera på undervisningen.

Klasstorlekens betydelse för elevernas
prestationer
Den vanligaste frågan i studier av klasstorleken är vilken betydelse
den har för elevernas kunskapsinhämtande. Det rör sig alltså i
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huvudsak om utfallsstudier där man intresserat sig för vilken effekt
klasstorleken har på elevernas prestationer. Studier som däremot
uppmärksammar de processer som sker i klassrummen är mer säll-
synta, särskilt med avseende på vilka processer som påverkas av
klasstorleken och som skulle kunna bidra med förklaringar till var-
för klasstorleken har respektive inte har betydelse för elevernas
prestationer.

Forskning kring vilka effekter klasstorleken har på elevernas
prestationer har bedrivits under lång tid och i stor omfattning. Det
är här inte möjligt att gå igenom alla de studier som gjorts utan jag
kommer här att behandla några översiktsstudier, studier av senare
årgång samt svenska studier.

Glass och Smith (1978) gjorde en genomgång av 77 studier
som jämfört effekterna av små och stora klasser. Ett huvudresultat
som framkom i denna metaanalys var att klasstorleken har bety-
delse på så sätt att när klasserna blir större minskar elevernas pres-
tationer. Glass, Cahen, Smith och Filby (1982) drog slutsatsen att
elever som deltagit i undervisning i liten klass om 20 elever under
en period om minst 100 timmar presterar 60 % bättre än elever som
gått i klasser med 40 elever under samma tidsperiod. Slavin (1989,
1990) menar att dessa resultat som Glass och Smith presenterar inte
är väl empiriskt grundade och finner flera punkter till att förhålla
sig kritiskt till den genomgång som Glass och Smith gjort. För det
första menar Slavin att i 63 av de 77 studierna fann man inte några
egentliga effekter av klasstorleken på elevernas prestationer. Dessa
63 studier var ickekontrollerade korrelationsstudier. I endast 14 stu-
dier var eleverna slumpmässigt placerade i större eller mindre klas-
ser. En del av dessa återstående studier bedömde Slavin ha låg
extern validitet då slutsatserna ifrån studierna inte direkt gick att
generalisera till den faktiska skolkontexten. Det förekom bl.a.
bland studierna att måttet på prestation var hur många gånger en
elev kunde slå en tennisboll mot en vägg under en tidsperiod om 30
sekunder. Slavin reducerade Glass och Smiths utgångsmaterial till
8 studier vilka hade pågått under minst ett år och som genomförts i
skolmiljö. Vidare tog han endast med de studier där de små klas-
serna var minst 30 % mindre än de stora och elevantalet aldrig
översteg 20. Dessutom förvissade han sig om att klasserna hade lik-
artade elevsammansättningar. Kvar av de ursprungliga 77 studierna
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blev endast åtta studier. Dessa studier gav inte något direkt stöd för
att undervisningsgruppens storlek har någon större betydelse för
elevernas prestationer. Slavin menar att ”även bland studierna där
klasstorleken närmast halverades, från ett medeltal på 31 till ett
genomsnitt på 16, var effektstorleken trivial 0.04” (1990, s. 7).
Slavin menar dock att dessa undersökningar visar på mycket posi-
tiva effekter om undervisningsgruppen reduceras kraftigt, ner till
mellan en och tre elever.

Hanushek (1986) gick i en metastudie igenom 112 studier som
berörde relationen mellan klasstorlek och elevprestationer. Han
fann att av dessa ursprungliga 112 studier visade 23 studier ett sta-
tistiskt signifikant samband mellan klasstorlek och elevernas pres-
tationer. De 23 studierna visade sinsemellan på motstridiga resultat
med avseende på vilken effekt klasstorleken har på elevernas pres-
tationer. Resultaten från nio av studierna visade att elevernas pres-
tationer ökar med ökad gruppstorlek medan 14 studier påvisade det
motsatta förhållandet, dvs. att eleverna presterade bättre i mindre
klasser. Hanusheks genomgång pekar tydligt på en problematik vad
gäller hur valida slutsatserna kan bedömas vara. De studier som
inkluderades i metaanalysen berör egentligen inte vilken faktisk
klasstorlek som eleverna upplevde utan de mått på klasstorlek som
använts i de olika studierna är olika mätkonstruktioner av lärartät-
heten (PTR). Detta gör att de ”fynd” som Hanushek framför vad
gäller betydelsen av klasstorlek kan ifrågasättas då det inte är det
faktiska elevantalet i klassrummen som varit måttet för bedömning-
en av klasstorleken utan denna har utgjorts av den teoretiska kon-
struktion av klasstorlek som lärartäthet utgör.

Sammanfattningsvis kan det konstateras utifrån de studier som
hittills presenterats i denna genomgång att det är svårt att dra några
generella slutsatser vad gäller betydelsen av klasstorlekens effekt
på elevernas prestationer. En grundproblematik bland dessa studier
är av metodologisk art. För det första varierar det hur klasstorlek
har definierats. I vissa studier definieras klasstorlek som lärartäthe-
ten vilken i sin tur kan beräknas på olika sätt. Klasstorleken defi-
nieras ibland som det antal elever som förväntas befinna sig i klass-
rummet vid en viss tidpunkt, alltså eleverna på klasslistan, eller de
elever som faktiskt befinner sig i klassrummet. För det andra är det
oklart vilka tester eller prov som har använts för att bedöma ele-
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vernas prestationer. Vissa tester som använts för bedömning av
prestationer kan också betraktas ha låg validitet och därmed kan
generaliserbarheten ifrågasättas. Ett tredje metodproblem i studier-
na av klasstorlekens betydelse är att man inte kan ta för givet att
skolklasser av olika storlek är sammansatta av elever med jämför-
bara förutsättningar. J-E Gustafsson och Myrberg (2002) menar att
det kan vara så att skolor tenderar till att i större utsträckning pla-
cera svaga elever i mindre än i större klasser. Detta skulle då kunna
vara en förklaring till varför en förväntad effekt av klasstorlek inte
framträder vid studier. En sådan form av resursallokering torde en-
ligt Gustafsson och Myrberg inte vara ovanlig.

För det fjärde har flera av de mer experimentellt upplagda stu-
dierna varat under en kortare tidsperiod, vilket kan vara en förkla-
ring till varför förväntade effekter av små klasser uteblivit eller ej
blivit så stora som man väntat sig.

Ett större forskningsprojekt som försökt ta hänsyn till och i de-
signen bygga bort de metodologiska problem som diskuterats ovan
är det så kallade STAR-projektet. Detta projekt är ofta refererat och
omdebatterat i sammanhang där klasstorlek diskuteras. Jag kommer
därför nedan att presentera detta projekts upplägg och resultat lite
mer ingående.

STAR-projektet
Ett att de mer ambitiösa projekten att studera effekterna av klasstor-
lek är STAR-projektet. (Student/Teacher Achivement Ratio) som
genomfördes i delstaten Tennessee i USA (projektet rapporteras
bl.a. i Finn & Achilles, 1999). Projektet startade 1985 och beskrivs
som ett kontrollerat experimentellt och vetenskapligt projekt. Ele-
verna och lärarna som ingick i projektet placerades slumpmässigt
in i tre olika klasstyper, (a) små klasser med 13–17 elever, (b)
normalstora klasser med 22–26 elever samt (c) normalstora klasser
med en assisterande lärare. Indelning i klasser skedde när eleverna
började förskolan och projektet varade till dess att de gick ut tredje
klass, vilket utgör totalt fyra år. Eleverna gick i samma klass under
de fyra år projektet varade men klassen fick ny lärare varje läsår.
De enda interventioner som ingick i projektet var klasstorleken
samt i förekommande fall assisterande lärare. När projektet upphört
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och eleverna skulle börja årskurs fyra blev samtliga elever place-
rade i normalstora klasser.

STAR-projektet var ett omfattande projekt i vilket närmare
1 2000 elever deltog. Totalt deltog 79 skolor fördelade inom 46
skoldistrikt. Under de fyra år som projektet pågick samlades ett
omfattande material in och uppföljningsstudier i högre årskurser
genomfördes också, alltså efter det att själva interventionsprogram-
met avslutats. Det insamlade datamaterialet bestod bl.a. av norme-
rade prestationstester som genomfördes i slutet av varje skolår
under den tid projektet pågick. Eleverna fortsatte också att testas
efter det att projektet avslutats men då med andra tester. Inlärnings-
beteende undersöktes i årskurs 4 och 8. Lärare och assisterande
lärare besvarade enkäter och förde loggbok över sina iakttagelser
och erfarenheter. Vidare samlades bakgrundsdata in som gjorde det
möjligt för forskarna att vid analyserna undersöka huruvida kön,
ras och socioekonomisk status var relaterat till elevernas presta-
tioner i de olika klasstorlekarna.

Det insamlade datamaterialet inom STAR-projektet har analy-
serats och presenterats i en rad olika artiklar (exempelvis Achilles,
Finn & Bain, 1997; Finn, 1998; Finn & Achilles, 1990; Mosteller,
1995; Word et al., 1990) i vilka olika delar av materialet har ana-
lyserats mer i detalj. Finn och Achilles (1999) ger en mer samman-
fattande bild över de forskningsresultat som framkom inom projek-
tet. Vad avser elevernas prestationer på kunskapstester var eleverna
som gick i små klasser signifikant bättre än de elever som gick i
normalstora klasser med eller utan assisterande lärare. Vad beträf-
far de två senare betingelserna förekom det inte vid något års jäm-
förelser någon skillnad mellan dessa grupper av elever. Det fanns
inte heller någon interaktionseffekt med elevkön vilket innebär att
såväl pojkar som flickor drog samma fördelar i kunskapsprestation-
er av att gå i en liten klass. Det visade sig däremot vid analyserna
att fördelarna med att gå i mindre klasser var proportionellt sett
större för elever som tillhörde minoritetsgrupper samt elever som
gick i innerstadsskolor. Det visade sig också att fördelarna med att
under tidiga år ha gått i mindre klass var bestående även efter-
följande år. De elever som gått i mindre klasser presterade bättre på
tester även efter det att projektet avslutats och då eleverna gick i
normalstora klasser. Ett resultat som lyfts fram är att eleverna som
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under de tidiga skolåren gick i mindre klasser vid en uppföljning i
årskurs fyra var mer fokuserade på arbetsuppgifterna och överlag
var mer anpassade till de förväntningar som ställs på elevernas upp-
förande i skolan. STAR-projektet visade alltså att eleverna gynna-
des av att under tidiga årskurser gå i mindre klasser. Det visade sig
också att effekterna kvartstod även efter det att projektet avslutats
och eleverna var placerade i normalstora klasser.

Kritik eller ifrågasättande kan riktas mot bl.a. den tilltro som
sätts till den vetenskapliga och experimentella design som STAR-
projektet har, exempelvis det faktum att lärarna kände till de olika
betingelserna som förekom i projektet då samtliga betingelser före-
kom på den skola där de själva arbetade. Det kan ha lett till att
lärarna som undervisade i mindre klasser kände sig mer engagerade
och motiverade att ”bevisa” att små klasser är fördelaktigt då detta
ger dem själva en mer fördelaktig arbetsmiljö.

Ett intressant resultat som framkommer i STAR-projektet är att
det inte föreligger någon signifikant skillnad med avseende på ele-
vernas prestationer beroende på om de gått i en normalstor klass
med eller utan assisterande lärare. Ett förväntat utfall kan vara att
eleverna i klass med assisterande lärare borde ha presterat bättre då
möjligheten för varje elev att få individuellt stöd och hjälp av lära-
ren eller den assisterande läraren är större än om läraren är ensam i
en större klass. Dessa uteblivna effekter kan bero på hur läraren och
den assisterande läraren arbetar i klassrummet. Det kan ha varit så
att hjälpläraren arbetar på samma sätt som den ordinarie läraren, att
det blir ”more of the same”. Det finns också en risk att betydelsen
av hjälplärare har underskattats i STAR-projektet då även ca en
tredjedel av de normalstora klasserna hade tillgång till en assiste-
rande lärare (J-E Gustafsson & Myrberg, 2002). Anledningen till
att dessa ändock ingick i experimentet var att man inte ville för-
sämra villkoren för undervisning för de normalstora klasserna jäm-
fört med de förhållanden som rådde bland de klasser som inte del-
tog i experimentet. Det finns således i betingelsen normalstora klas-
ser två olika varianter där en tredjedel av klasserna inom denna
grupp faktiskt hade tillgång till assisterande lärare. Detta kan vara
en förklaring till varför det inte framkom någon skillnad mellan
normalstora klasser med eller utan assisterande lärare.
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J-E Gustafsson och Myrberg (2002) menar också att man bör ifrå-
gasätta i vilken utsträckning fynden från STAR-projektet är gene-
raliserbara till svenska förhållanden. Delstaten Tennesse i vilken
STAR-projektet genomfördes hör till de delstater som uppvisar de
sämsta nationella skolresultaten i USA. De framför också att den
sammansättning av skolor som deltog i projektet inte heller är rep-
resentativt för delstaten Tennesse. Resultaten visade att underprivi-
legierade grupper drog störst nytta av små klasser, så även skolor i
innerstadsområden. Eftersom dessa grupper av elever var överrep-
resenterade i studien för detta med sig att totalresultaten ger en
överskattning av de resultat som skulle gälla för hela USA och san-
nolikt en ännu större överskattning av vilka resultat som skulle
gälla för Sverige.

STAR-projektet visade att elever tillhörande minoritetsgrupper
vann proportionellt mest på att gå i små klasser. Podmore (1998)
refererar till Nya Zeeländska studier där man undersökt huruvida
klasstorleken har betydelse för maoribarnens framgång i skolarbe-
tet. Dessa studier visade att klasstorleken inte som ensam variabel
kan förbättra denna elevgrupps framgång i skolarbetet. Podmore
menar att minoritetsgrupper inte tjänar på mindre klasser om inte
andra mer övergripande åtgärder vidtas samtidigt. Som exempel på
mer övergripande åtgärder nämner Podmore förändrade värderings-
system, förändrade undervisnings- och interaktionsprocesser.

I Nederländerna gjordes en större studie, kallad PRIMA-cohort,
i vilken sambandet mellan elevernas prestationer och klasstorlek
undersöktes (Bosker, 1998). I studien deltog 416 slumpmässigt ut-
valda skolor. Inom dessa skolor samlades data in om elever i års-
kurs två, fyra, sex och åtta. Data samlades in om elevernas IQ
(dock ej för eleverna i åk 2), socioetniska tillhörighet, prestationer i
matematik och språk samt deras välbefinnande i skolan. Klasstor-
leken visade sig inte ha någon generell övergripande effekt. Det
framkom emellertid att i årskurs två hade klasstorleken en negativ
inverkan på elevernas språkkunskaper och deras prestationer i
matematik och detta gällde när klasserna innehöll 20 elever eller
fler. Vad gäller matematikkunskaper i årskurs fyra, sex och åtta
framkom något oväntade resultat. Det visade sig nämligen att ele-
verna presterade bättre när de gick i större än i mindre klasser.
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Svenska studier kring elevernas prestationer

Svenska studier som fokuserat klasstorlekens betydelse för elever-
nas prestationer är få till antalet. En av studierna är Marklunds stu-
die från 1962 som bygger på material insamlat vid mitten av 1950-
talet. En mer omfattande studie av senare datum är genomförd av
Lindahl (Lindahl 2000; se även Krueger och Lindahl, 2002a,
2002b) i vilken en nyutvecklad modell för ekonometrisk modelle-
ringsteknik använts för att utifrån longitudinella data dra slutsatser
om den kausala effekten av klasstorlek har använts. Syftet med
studien var att skatta vilken kausal effekt klasstorlek har på elev-
prestationer. I studien deltog 556 elever från Stockholmsområdet.
Eleverna var fördelade på 38 klasser i 15 olika skolor. Elever
genomförde vid tre olika tillfällen samma prov i matematik. Proven
genomfördes under vårterminen år fem, höstterminen år sex samt
vårterminen år sex. Datainsamlingen innefattade även information
om elevernas sociala bakgrund, klasstorlek samt lärarvariabler.
Lindahl var intresserad av hur skoleffekter, i detta fall klasstorlek,
påverkar elevernas kunskapsutveckling. Idén med analysen där tre
olika provresultat ingår är att den ger information om förändringar
som sker under ett läsår (skillnaden mellan provresultaten höstter-
minen respektive vårterminen år sex) när klasstorlek förväntas ha
effekt. Detta samtidigt som förändringarna under sommaren (skill-
naden mellan provresultaten vårterminen år fem och höstterminen
år sex) kan hållas under kontroll. Förändringen i provresultaten
över sommaren menar Lindahl beror på andra faktorer än klasstor-
lek då eleverna under denna period faktiskt inte befunnit sig i sko-
lan. Resultaten i denna studie visar på signifikanta effekter av
klasstorlek på så sätt att elever som går i mindre klasser har en
större kunskapsutveckling över skolåret än vad elever som går i
större klasser har. Analyserna visade också på att elever med
utländska föräldrar skulle vinna mer på att man övergår till att ha
färre elever i klasserna. Någon skillnad mellan pojkar och flickor
förelåg dock inte vilket innebär att båda grupperna skulle vinna på
om klasserna var mindre.
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Processer i klassrummet relaterat till
klasstorlek
I de studier som undersökt vilka konsekvenser klasstorleken har för
elevernas prestationer har man inte i någon större utsträckning
fokuserat de processer som sker i klassrummet. Förklaringar till
varför klasstorleken har eller inte har påverkan på elevernas pres-
tationer kan troligen hämtas ur information om de processer som
sker i klassrummet.

En vanlig föreställning är att det i mindre klasser ges större
möjligheter för den enskilde eleven att ha en individuell interaktion
med läraren. Leinhardt och Bickel (1989) menar att klasstorleken i
huvudsak påverkar vilken möjlighet eleven har att interagera med
läraren. De menar att färre elever i klassrummet innebär att varje
elev har färre klasskamrater att konkurrera med om att få lärarens
uppmärksamhet. Detta resonemang bygger på en teoretisk tanke
om ett nollsummespel där läraren ses som en resurs som har ett
visst mått av interaktionsutrymme att fördela mellan eleverna och
att utrymmet per elev blir större ju färre elever som går i klassen.
En svensk studie (Colnerud, 1988) har visat att det även är andra
faktorer än klasstorleken i sig som påverkar i vilken utsträckning
den enskilde eleven får uppmärksamhet från läraren under lektions-
tid. Colnerud visade i en studie att elever med svårigheter fick mer
uppmärksamhet av läraren om de gick i ”stora” undervisningsgrup-
per (i genomsnitt 22 elever i klassen) än om de gick i mindre klas-
ser (i genomsnitt 17 elever i klassen). Dessa forskningsresultat
tyder på att undervisningsgruppens storlek inte ensamt på ett direkt
eller självklart sätt kan förutsäga i vilken utsträckning eleven får
uppmärksamhet från läraren.

Bennett (1996) genomförde en studie där lärares, rektorers och
ordföranden i skolstyrelsers samt föräldrars uppfattningar om och
erfarenheter av bl.a. klasstorlekens betydelse undersöktes. Ett
genomgående resultat för samtliga grupper var att de ansåg att klas-
serna var för stora samt att de uppfattade att klasstorleken har bety-
delse för undervisning och lärande. Lärarna menade att klasstorle-
ken är en av de viktigaste frågorna för dem och att ökad klasstorlek
har negativa effekter på bl.a. välbefinnande, motivation, beteende,
kvaliteten i arbetet, säkerheten, elevernas relation till läraren men
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också relationerna mellan eleverna. Lärarna menade själva att om
undervisningsgrupperna var mindre skulle de kunna ge eleverna
mer individuell uppmärksamhet, alternera arbetssätten mer, indivi-
dualisera arbetsuppgifterna mer, ha fler grupparbeten samt ha fler
praktiska inslag i undervisningen. Det finns emellertid studier som
visat att undervisningen inte med självklarhet förändras i och med
att klasstorleken minskas.

Ett småskaligt experiment genomfördes i England (Hargreaves,
Galton & Pell, 1998) för att undersöka huruvida lärare agerade på
olika sätt beroende på om de undervisade mindre klasser (i genom-
snitt 14 elever) jämfört med större klasser (i genomsnitt 29 elever).
Total deltog 14 lärare i studien. Varje lärare observerades när den-
ne undervisade i en stor respektive liten klass, alltså varje lärare
observerades vid två olika tillfällen vilket gör att studien innefat-
tade 28 observationstillfällen. Resultaten som framkom i studien
tydde inte på att lärare skulle ge enskilda elever mer uppmärksam-
het i mindre klasser vilket var ett antagande som gjorts initialt i stu-
dien. Studiens uppläggning medgav analyser av hur varje enskild
lärare agerade i stor respektive liten klass. Vad som framkom vid
dessa analyser var att när lärarna undervisade i små klasser kunde
de balansera mellan i vilken utsträckning pojkar respektive flickor
kom till tals i klassrummet. Ett annat resultat som framkom var att i
de mindre klasserna pågick oftare längre interaktioner mellan lära-
ren och enskild elev eller grupp av elever utan att denna interaktion
blev avbruten. Det kan dock påpekas att gränsen för vad som i stu-
dien betraktas som längre interaktioner varade i minst 50 sekunder.
Vid jämförelser mellan hur enskilda lärare hanterat stor respektive
lite klass visade det sig att skillnaderna var större mellan olika lä-
rare än hur den enskilde läraren hanterat de olika klasstorlekarna.
Detta ger antydningar om att lärarna använder samma strategier
och metoder när de undervisar, oavsett vilken klasstorleken är.

I Kalifornien genomfördes under åren 1996 till 1998 ett projekt
där statliga medel användes för att minska storleken på klasserna
från förskolan till och med årskurs tre. Bakgrunden till denna sats-
ning var att eleverna tidigare hade presterat dåligt i läsning och
skrivning och att man förväntade sig att eleverna skulle lära sig
bättre om de gick i mindre grupper. För att vidga perspektiven
kring vad som sker när klasserna reduceras i storlek genomförde
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Korostoff (1998) en studie av huruvida strategier och metoder från
lärarens sida förändrades när klasserna blev mindre. Korostoff
genomförde regelbundna observationer under knappt två år hos
sammanlagt 14 lärare. Intervjuer gjordes också med såväl lärare
som elever. Observationerna som genomfördes under det första året
visade att lärarna använde samma strategier och metoder som de
gjort när klasserna var större. Vid intervjuerna berättade lärarna
själva att de var medvetna om detta och påpekade att de inte hade
kunskaper om hur de skulle arbeta med mindre klasser. En avsikt
med projektet var att eleverna skulle få mer individuell hjälp av
läraren men resultaten från observationerna under det första året
gav föga förhoppningar om att det skulle bli så. Observationerna
under andra året visade i huvudsak på samma mönster men några
marginella förändringar framkom. Lärarna började under andra året
interagera lite mer individuellt med eleverna. Lärarna uppfattade att
de själva hade bättre kännedom om de enskilda eleverna och lättare
kunde identifiera elevernas kunskaper, prestationer och vilka kun-
skapsluckor de hade.

Resultaten från de ovan refererade studierna visar att arbetet i
klassrummet inte på ett självklart sätt förändras då antalet elever
minskar. Resultaten tyder på att lärarna behöver en viss tid och
utbildning för att utveckla nya arbetsformer för att kunna nyttja de
fördelar som kan finnas med att undervisa klasser med färre elever
i. Galton (1998) menar att de små förändringar som sker i lärares
strategier mellan att undervisa små respektive stora klasser kanske
kan förklaras eller förstås utifrån den rådande undervisningskultu-
ren snarare än det faktum att klasserna är av olika storlek. Galton
och Patrick (1990) visade i en studie att trots att klasstorleken
varierade mellan nio och 30 elever var skillnaden i vilken utsträck-
ning eleverna fick individuell uppmärksamhet mycket liten. Trots
att eleverna, teoretiskt sett, skulle kunna ha haft fler och längre
kontakter med läraren i de mindre klasserna skiljde de sig inte åt
vare sig i antal eller längd ifrån de kontakter elever i större klasser
hade med läraren. I Glass, Cahens, Smiths och Filbys studie (1982)
framkom att lärarna behövde minst 100 timmar undervisning med
en mindre grupp innan några skillnader i strategier kunde skönjas.

En föreställning som förekommer bland lärare är att klasstor-
leken påverkar vilka möjligheter lärare har att organisera arbetet
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med eleverna, där ibland möjligheterna till grupparbete (exempel-
vis Bennet, 1996; Blatchford, Baines, Kutnick & Martin, 2001).
Blatchford, Baines, et al. (2001) genomförde en studie där samban-
det mellan klasstorlek och hur lärarna arbetade med grupperingar
inom klassen undersöktes. Resultaten från studien visade bl.a. att
gruppernas storlek varierade med elevernas ålder. De äldre elever-
na som vanligtvis gick i större klasser delades in i fler grupper men
med färre elever i varje grupp. De yngre eleverna som gick i de
mindre klasserna delades in i färre grupper men med fler elever i
varje grupp. Det framkom också i studien att gruppering av elever
inom klassrummet snarare var en fysisk organisering av eleverna
än en genomtänkt strategi där eleverna skulle uppmanas till sam-
arbete. Den vanligaste formen av interaktion mellan eleverna var
att de hjälpte varandra med deras enskilda arbetsuppgifter. Arbets-
uppgifterna i sig var alltså inte utformade på så sätt att de krävde ett
samarbete av eleverna för att lösas.

Stora klasser behöver inte innebära sämre undervisning såväl
som små klasser inte behöver innebära bättre undervisning. Vid
jämförelser mellan undervisningskvaliteten i olika klasser fann
Blatchford, Moriarty, Edmonds och Martin (2002) att det i stora
klasser med ca 35 elever ofta bedrevs en god och effektiv undervis-
ning men att det ofta inkräktade på lärarens resurser. Läraren kom-
penerade ofta det som inte hanns med på lektionerna, t.ex. att
genomföra individuell läsning med eleverna, med att istället
genomföra det under raster. Det visade sig också att högpresterande
elever inte gjorde de framsteg som man förväntade sig vilket tyder
på att deras utveckling hämmades i den större klassen. I de mindre
klasserna med maximalt 15 elever noterade forskarna att det före-
kom en intensiv interaktion mellan lärare och elever och att denna
interaktion ofta var av hög kvalitet. Observationer i vissa mindre
klasser visade dock inte på samma positiva resultat vilket visar att
små klasser inte alltid medför de positiva effekter som förväntas.

Elevernas upplevelser av klasstorlek

Inledningsvis i detta kapitel diskuterades olika sätt definiera klass-
storlek. Ett av argumenten framfördes var att det mått på klasstor-
lek som förefaller mest relevant att använda är det faktiska antal
elever som befinner sig i klassrummet, dvs. den klasstorlek som
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eleverna faktiskt upplever och befinner sig i under lektionstid. På
vilket sätt påverkar då klasstorleken elevernas upplevelse av klass-
rumssituationen? Det finns några nyare svenska studier som belyst
denna frågeställning (Granström, 1996, 1997). I den första studien
(Granström, 1996) studerades elevernas privata kommunikation
under lektionstid, dvs. de kontakter som eleverna har sinsemellan
under pågående lektion. Resultaten visade att elevernas kommuni-
kation med varandra vida översteg den kommunikation de hade
med läraren. Eleverna hade ca 10 gånger fler kontakter med kamra-
terna än med läraren. Ju äldre eleverna blev desto mer kommuni-
kation hade de med varandra. Ett intressant resultat i Granströms
studie är att elevernas inbördes kommunikation inte påverkades av
klasstorleken. Det tycks således vara så att eleverna pratar lika
mycket med varandra oavsett klasstorlek. För klassrumsmiljön som
sådan, och kanske också för lärarens upplevelse av elevernas inbör-
des kommunikation, är det dock en väsentlig skillnad om det är 14
eller 29 elever som pratar med varandra samtidigt.

I den andra studien (Granström, 1997) undersöktes vilka fakto-
rer som påverkar elevernas upplevda utbyte av lektionerna. De fak-
torer som studerades var skolämne (språk, matematik, orienterings-
ämnen), arbetsformer (katederundervisning, individuellt arbete,
grupparbete), elevernas ålder (motsvarande låg-, mellan- och hög-
stadium) samt klasstorleken (under respektive över 20 elever). Stu-
dien gick till så att en observatör deltog under lektioner och note-
rade vilka arbetsformer som dominerade, vilket ämne som under-
visningen avsåg samt registrerade elevernas inbördes interaktion.
Direkt efter den observerade lektionen fick eleverna fylla i ett for-
mulär som avsåg att mäta elevernas ämnesmässiga utbyte av lek-
tionen samt deras sociala situation under lektionen. Resultaten
visar att den mest betydelsefulla faktorn för elevernas upplevelse
av utbytet, både kunskapsmässigt och socialt, var arbetsformen
under lektionen. Gruppens storlek (under eller över 20 elever) hade
däremot inte någon påvisbar inverkan på elevernas utbyte av
lektionerna. Detta gäller såväl det kunskapsmässiga som sociala
utbytet.
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Klasstorlek och lärarnas arbetssituation
En aspekt av klasstorlekens betydelse är hur den påverkar lärarnas
upplevda och faktiska arbetsbelastning. National Association of
Head Teachers i England (NAHT, 1996) har gjort en genomgång
av forskning som finns kring vilken betydelse klasstorleken har för
lärarnas arbetssituation. Engelska undersökningar visar bl.a. att lä-
rarnas arbetsbelastning ökar med antalet elever. Lärare som under-
visar i klasser med 26–30 elever arbetar i genomsnitt tre timmar
mer per vecka än lärare som har 21 eller färre elever i sina klasser
(Teachers’ Workload Survey, 1994 citerad i NAHT, 1996). Dessa
resultat stöds av andra forskare. Campbell och Neill (1992) visade
att lärare som undervisar större klasser ägnar signifikant mer tid till
att förbereda lektionerna än vad lärare som undervisar i mindre
klasser gör. Fler elever innebär också fler skrivningar att rätta, fler
läxor som ska följas upp, fler utvecklingssamtal som genomföras
osv. En ökning med ytterligare en elev i klassen ställer ökade krav
på läraren. Ytterligare en elev i klassrummet gör att det blir ytter-
ligare en person i klassrumsaktiviteterna (Bassey, 1995), ytterligare
en person som ska rymmas i ofta redan trånga lokaler, ytterligare
en övningsbok som ska rättas, ännu en elev som ska betygssättas
osv.

Det är tydligt att lärare upplever ett samband mellan ökad
klasstorlek och ökad stress. Detta samband har påvisats bl.a. av
Lowenstein (1991) och N. K. French (1993). Tidigare i detta kapi-
tel konstaterades att tidigare forskning inte visat att det skulle
finnas något enkelt eller tydligt samband mellan klasstorlek och
vilken utsträckning enskilda elever kommunicerar med läraren.
Detta tyder på att lärare kompenserar stora klasser med att ändock
försöka hinna med alla elever. Konsekvenserna av detta blir att lä-
rarnas arbetsbelastning och upplevelse av stress och otillräcklighet
ökar. Detta för att försöka kompensera eleverna för att de går i
stora klasser.

Sammanfattning
Ovanstående forskningsgenomgång ger underlag att sammanfatta
forskningsfronten rörande undervisningsgruppens storlek i klass-
rumsinteraktionen i följande punkter:
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• Forskning kring betydelsen av klasstorlek är behäftad med
metodologiskt problem då lärartäthet används som mått. Lärar-
tätheten skiljer sig från den upplevda klasstorleken.

• Klasstorlekens inverkan på elevernas prestationer har varit i
fokus inom detta forskningsfält. Det finns inte entydiga resultat.
I vissa studier konstateras att eleverna presterar bättre i en stor
klass medan andra studier visar på det motsatta förhållandet.

• Ett större projekt (STAR-projektet) visade att elever gynnas av
att gå i små klasser under de tidiga skolåren. Elever från under-
privilegierade grupper drog störst nytta av små klasser.

• Ett fåtal studier har genomförts där klasstorlekens betydelse för
processerna i klassrummet har belysts. Resultaten visar att
kommunikationen mellan lärare och enskilda elever inte på
något självklart sätt förändras med hänsyn till olika klasstor-
lekar. Detta är således ett område som kan vara intressant och
relevant för fortsatta studier.

• Studier av elevers upplevelse av klasstorlek visar att elevernas
inbördes kommunikation är oberoende av klasstorlek. Klasstor-
leken påverkar inte heller elevernas upplevelse av utbytet av
lektionen.

• Forskningen visar att lärares arbetsbelastning och upplevelse av
stress ökar med ökad klasstorlek.
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Del II

Kommunikation i klassrummet – en
observationsstudie

Denna del består av sex kapitel. I det första kapitlet beskrivs syftet
med och tillvägagångssättet i delstudien. Syftet preciseras i fem
övergripande frågeställningar. Därefter redogörs för de metodolo-
giska överväganden och utgångspunkter som ligger till grund för
observationsstudien av kommunikationen i klassrummet.

Resultaten presenteras i de fem följande kapitlen där varje kapi-
tel besvarar en av de fem övergripande frågeställningarna. Varje
resultatkapitel avslutas med en diskussion i vilken de i kapitlet pre-
senterade resultaten diskuteras.
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Kapitel 4

Delstudiens utformning och
metodologiska överväganden

Syftet med denna klassrumsstudie är att studera på vilket sätt fakto-
rer som kön, ålder, undervisningsämne och gruppstorlek eventuellt
påverkar den interaktion som utspelar sig mellan lärare och elever
under lektionstid. I tidigare studier som gjorts av interaktion i
klassrummet har elevernas kön fokuserats medan betydelsen av lä-
rarens kön i stort sätt förbisetts. Vidare har tidigare studier foku-
serat en specifik åldersgrupp medan komparativa studier avseende
olika åldersgrupper ej gjorts. I de fall forskare har uppmärksammat
undervisningsämnets betydelse har detta nästan uteslutande varit
sammankopplat med naturvetenskapliga ämnen, detta kombinerat
med det explicita eller implicita antagandet att flickor antas ha en
ogynnsam position vid undervisning i dessa ämnen. Dessa utgångs-
punkter har lett fram till följande frågeställningar som kommer att
besvaras med hjälp av klassrumsobservationerna.

• Vilken betydelse har (a) lärarens kön, (b) elevens kön samt (c)
elevens ålder för interaktionen mellan lärare och elev?

• Upprätthålls fördelningen av talutrymmet för pojkar och flickor
i klassrummet av lärare, elever eller av dem tillsammans? Skil-
jer det sig åt beroende på elevernas ålder?

• Vilken betydelse har undervisningsämnet för interaktionen mel-
lan lärare och elev?

• Vilken betydelse har undervisningsgruppens storlek för interak-
tionen mellan lärare och elev?
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• Hur ser spridningen inom pojk- respektive flickgruppen ut? Har
flickor respektive pojkar något att ”vinna” på att gå i mindre
respektive större undervisningsgrupper eller i tysta respektive
pratsamma grupper?

Avsikten är att studera i vilken omfattning interaktionen sker med
hänsyn till ovanstående faktorer. Begreppen kommunikation och
interaktion används här som synonyma begrepp och med dessa be-
grepp avses i detta arbete det verbala utbyte som sker mellan lärare
och enskild elev.

Observation som metod
För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes observa-
tion som metod för insamling av data. Anledningen till detta var en
strävan att erhålla ett objektivt och ett ”faktiskt” mått på kommuni-
kation för att belysa ovan redovisade frågeställningar. Det var såle-
des inte elevernas eller lärarnas upplevelser av i vilken utsträckning
kommunikation äger rum i klassrummet som skulle fångas utan
omfattningen av den interaktion som faktiskt äger rum och som kan
registreras av en utomstående observatör. Observation som datain-
samlingsmetod har just den fördelen att den inte är beroende av
deltagarnas förmåga att delge information utan istället utgår från
vad observatören iakttar (Adler & Adler, 1994; Bryman, 2002;
Croll, 1986; Einarsson & Hammar Chiriac, 2002; Foster, 1996;
Kristiansen & Krogstrup, 1999; Wilkinson, 1995). Vid observation
delger deltagarna information genom sitt agerande.

Observationer genomförs ofta som direkta observationer vilka
bygger på ögats direkta observation av det som händer och grundar
sig på antagandet om att det för vissa syften är bäst att observera
det som händer när det händer. Observationen sker således direkt,
dvs. det föreligger inte någon direkt fördröjning i tid mellan hän-
delsen och registreringen. Den direkta observationen förutsätter att
observatören befinner sig i den situation som studeras. Det innebär
också att forskaren kan observera naturliga händelser i deras natur-
liga miljöer vilket innebär att observationen äger rum i ett samman-
hang som skulle ha utspelat sig oavsett om observatören var där
eller ej.
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Observation som datainsamlingsmetod har historiskt varit och är
fortfarande en mycket viktigt metod inom beteendevetenskaplig
forskning. Man kan dock inte se observation som ”en” metod i den
bemärkelsen att alla observationer går till på ett visst specifikt sätt.
Begreppet observation kommer från det latinska ordet observare
som innebär att man gör en iakttagelse. Det som sammanlänkar
olika observationsmetoder med varandra är att data samlas in ge-
nom att en observatör betraktar, iakttar och registrerar det som sker
i det sammanhang som studeras.

Jag har i andra sammanhang (Einarsson & Hammar Chiriac,
2002) delat in olika observationsstudier med avseende på vilken
grad av struktur som används vid registrering av data. Vilken grad
av struktur en observation har beror på hur förutbestämt sättet att
göra registreringar är. Vid observationer med hög grad av struktur
är de situationer och kategorier som ska ingå i studien på förhand
bestämda. Observatören använder sig i detta fall av ett observa-
tionsschema i vilket för studien relevanta fenomen/kategorier finns
angivna och dessa noteras i observationsschemat vid observation-
ens genomförande. Denna form av observationsstudier kallas
ibland också för strukturerade observationer. Vid observationer
med låg grad av struktur används inte något observationsschema.
Syftet är istället att inhämta så mycket information som möjligt om
ett visst problemområde. Vid observationen kan observatören
exempelvis göra löpande anteckningar över allt som sker för att
senare i analysen söka mönster i materialet. Denna form av obser-
vation används exempelvis vid etnografiska studier.

Observationens uppläggning
Avsikten med föreliggande klassrumsstudie är att studera i vilken
omfattning interaktionen sker med hänsyn till de faktorer som
inledningsvis i detta kapitel redovisades i syfteformuleringen. Då
det är omfattning eller frekvenser av ett fenomen som är i fokus vid
datainsamlingen är observationer med hög grad av struktur lämp-
liga att använda.

För att kunna genomföra observationer av kommunikationen
mellan lärare och elever i klassrummet utarbetades ett observa-
tionsschema (se bilaga). En skiss över möbleringen i klassrummet
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gjordes för att kunna identifiera varje enskild elev. Varje elev fick
en kodbeteckning (exempelvis A1, C4 etc.) samt en notering om
eleven var pojke eller flicka. Detta ger möjligheten att kunna följa
varje enskild elevs kontakter med läraren under lektionen samt att
genomföra analyser på gruppnivå – pojkgrupp respektive flick-
grupp.

Vid observationerna gjordes löpande noteringar av vem som
tog initiativ till kontakten, hur många repliker som utbyttes under
kontakten samt om innehållet var relaterat till ämne eller person.
Observationerna genomfördes således som direkta observationer
vilket innebar att det inte fanns någon fördröjning i tid mellan hän-
delsen och registreringen. Några ljud- och/eller bildupptagningar av
kommunikationen i klassrummet gjordes inte. Anledningen till det-
ta var trefaldig. För det första antogs att närvaron av videokamera
eller bandspelare skulle ha haft en större effekt på lärares och ele-
vers beteende än vad en observatör hade. Lärare och elever i de
svenska skolorna idag är vana vid att ha andra vuxna (exempelvis
speciallärare, lärarkandidater, assistenter, föräldrar på besök) när-
varande i klassrummet under pågående lektion. För det andra har
ljud- och bildtekniken vissa begränsningar i detta sammanhang.
Det är svårt att fånga hela klassrummet med hjälp av videokamera
och det finns således risker att delar av klassrummet och den kom-
munikation som äger rum där inte fångas av kameran varför fel-
marginalen riskerar att bli större än vid direkta observationer. En-
bart ljudupptagningar av klassrumskommunikationen riskerar att
bli svåra att analysera då det är så mycket kommunikation som sker
parallellt med kommunikationen mellan lärare och elever. Det blir
således svårt att skilja vad som är kommunikation mellan lärare och
elev från kommunikationen eleverna emellan. För det tredje med-
för inspelat material etiska dilemman som direkt observation inte
medför. Inspelade ljud- och bildupptagningar innebär att individer i
efterhand kan identifieras genom att den observerade situationen
finns bevarad på film eller ljudband. En anledning till att inspel-
ningar ej gjordes var för att värna om deltagarnas integritet. Det
bedömdes således att observationer genomförda med en observatör
närvarande i klassrummet var det bästa alternativet i detta samman-
hang.
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Lärarna och eleverna var informerade om i vilket syfte jag var där
och hade givit sitt samtycke till min närvaro. Då innehållet i obser-
vationerna inte bedömdes vara av etiskt känslig karaktär togs ej
kontakt med elevernas föräldrar för att inhämta deras samtycke om
elevernas deltagande. Vid observationerna samlades heller inte nå-
gon information in som gör att enskilda elever i efterhand skulle
kunna identifieras utifrån de ifyllda observationsschemana. Den
enda information som finns om enskilda elever är på vilken plats i
klassrummet som eleven satt, om eleven var pojke eller flicka samt
hur mycket interaktion eleven hade med läraren under den observe-
rade lektionen. Konfidentialiteten har alltså beaktats på så sätt att
det utifrån observationsformulären inte går att identifiera i vilken
specifik klass observationen har genomförts och därmed kan var-
ken enskilda lärare eller elever i efterhand identifieras. Vid analy-
serna av materialet ingår samtliga lärare och elever som deltog i
studien. Några separata analyser av enskilda lärare eller elever görs
inte.

Det är inte möjligt att fånga ett exakt mått på den interaktion
som sker i klassrummet. Den aktivitet som sker i klassrummet är
ofta mycket intensiv. I föreliggande studie utarbetades ett observa-
tionsschema med utgångspunkt i den frågeställning som ligger till
grund för studien. I fokus vid observationerna var kommunikation-
en mellan lärare och enskild elev. Det medförde att jag som obser-
vatör ”följde” läraren i sin kommunikation med eleverna. Några
registreringar av elevernas inbördes kommunikation gjordes inte.

Observationsschemat prövades i en pilotstudie vilket ledde till
vissa justeringar i schemat. Observationsmetoden visade sig vara
rimligt reliabel. Korrelationen mellan två oberoende observatörer
var r=0.75 (Pearsons korrelation).

Studiens genomförande
I syftet med studien anges att variabler som lärarens kön, elevens
kön, elevens ålder samt undervisningsämnet ska beaktas och jäm-
föras. Detta förutsätter att datainsamling görs med elever i olika
åldrar med såväl manliga som kvinnliga lärare i olika ämnen. An-
ledningen till att undervisningsämnena matematik och svenska val-
des som tillfällen då observationerna skulle genomföras är att
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tidigare forskning, i de fall då undervisningsämnet har belysts,
främst fokuserat på naturvetenskapliga ämnen med det explicita
eller implicita antagandet att flickor anses ha en särskilt förfördelad
situation inom dessa ämnen. I denna studie var avsikten att göra
jämförelser mellan pojkars och flickors situation inom ämnen som
är att betrakta som mer naturvetenskapliga respektive humanistiska
ämnen. Då observationer skulle göras i samtliga årskurser i grund-
skolan valdes matematik och svenska som lämpliga undervisnings-
ämnen, då dessa ämnen återfinns i samtliga årskurser.

Lärare och elever från samtliga årskurser i grundskolan deltog.
Elevernas ålder varierade således mellan 7 och 15 år. Vid analy-
serna av materialet har de klasser som observerades grupperats
efter elevernas ålder. Dessa grupperingar benämns med begreppen
lågstadium (7–9 år), mellanstadium (10–12 år) samt högstadium
(12–15 år).

Totalt genomfördes 58 klassrumsobservationer. Hur dessa för-
delar sig utifrån de olika kriterierna illustreras i Tabell 1 nedan.

Tabell 1. Fördelning av observationstillfällen

Stadium Manlig,
svenska

Manlig,
matematik

Kvinnlig,
svenska

Kvinnlig,
matematik

Låg
Mellan
Hög

4
5
5

4
5
5

5
5
5

5
5
5

Urvalet av deltagande lärare och elever i studien fick styras utifrån
det behov som ovanstående design påkallade. Olika skolor i Öster-
götland kontaktades för rekrytering av deltagare. Skolorna återfinns
i kommuner av varierande storlek (mellan ca 7 000 till 130 000 in-
vånare). De skolor som deltagit i studien har också varierande upp-
tagningsområden, innerstadsskolor, skolor från tätbebyggelsens
ytterområden samt skolor utanför tätorten. Totalt rekryterades
lärare/elever/klasser från 13 skolor. Lärarna var samtliga erfarna lä-
rare och de var mellan ca 30 och 60 år. Observationerna genomför-
des mellan åren 1994 och 1996.

Studiens övergripande syfte presenterades för lärare varefter de
själva fick meddela om de var villiga att ställa upp och låta en
observatör följa deras lektioner. Totalt deltog 41 lärare och 58 elev-
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grupperingar, vilket totalt innefattade 1 168 elever. På låg- och
mellanstadiet observerades i flertalet fall samma lärare (totalt 17
lärare) och ungefär samma grupp elever under lektioner i såväl
matematik som svenska. Varje observationstillfälle betraktas i detta
sammanhang emellertid som unikt och utgör ett eget observations-
tillfälle. Detta ställningstagande görs utifrån det faktum att varje
observationstillfälle är unikt på så sätt att det i ytterst få fall utgörs
av exakt samma elever och elevantal. På låg- och mellanstadiet va-
rierar undervisningsgruppens sammansättning genom att vissa ele-
ver är sjuka, några går ifrån för specialundervisning, svenskunder-
visning för invandrare, musikskolans instrumentundervisnings etc.
På högstadiet observerades helt olika klasser vid de olika observa-
tionstillfällena.

Interaktionsmått
Vid observationerna registrerades hur många kontakter som ägde
rum mellan läraren och varje enskild elev samt hur många repliker
som utbyttes i varje kontakt registrerades. I exemplet nedan illust-
reras hur repliker och kontakter förhåller sig till varandra.

Läraren: Kalle vad är 20 minus 3?
Kalle. Ehh, 17.
Läraren: Ja, det var riktigt. 20 minus 3 blir 17.

I ovanstående exempel utbyter läraren och Kalle tre repliker i en
sammanhållen kommunikationssekvens som betraktas som en kon-
takt. Vidare är det, i detta fall, läraren som tar initiativet till kom-
munikation med eleven. Vid varje kontakt registrerades om det var
läraren eller eleven som tog initiativ till kontakten. Nedan visas ett
exempel på hur en elevinitierade kontakt, innehållande fyra repli-
ker, kunde se ut.

Lisa: Jag vet svaret!
Läraren: Vilket är det rätta svaret?
Lisa: Wilhelm Moberg.
Läraren: Ja, det stämmer.
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Kontakter och repliker ger således två olika mått på interaktion:
antalet kontakter mellan lärare och elev samt antalet utbytta rep-
liker. Analyser av sambandet mellan dessa två mått (r=0.85,
p<0.0001) visar att de i stort sett mäter samma fenomen, dvs. grad
av kontakt. Detta innebär att de elever som har många kontakter
med läraren också utbyter många repliker med läraren medan ele-
ver med få kontakter följaktligen utbyter färre repliker med läraren.
Båda dessa mått ger en beskrivning av hur omfattande interaktion-
en mellan lärare och elev är. I Figur 1 nedan illustreras korrela-
tionen mellan repliker och kontakter.

Figur 1. Sambandet mellan repliker och kontakter per minut. Varje ring i figuren
motsvarar observationsdata för en enskild elev.

Då de båda måtten i stort sett mäter samma fenomen kommer fort-
sättningsvis kontakter att användas för att beskriva interaktionen
mellan lärare och elever. Varje tillfälle som lärare och enskild elev
kommunicerar med varandra har registrerats som en kontakt. Varje
kontakt kan innehålla flera repliker. I genomsnitt innehåller varje
kontakt 3 repliker (m=3.0, std=1.8). Antalet kontakter anger således
hur många gånger under en viss tid som lärare och elev pratat med
varandra. I Tabell 2 visas i vilken procentuell utsträckning kontak-
terna innehållit olika antal repliker.
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Tabell 2. Antal repliker per kontakt (procentuell fördelning)

Antal repliker per kontakt Procentuell fördelning
1
2
3
4
5
6
7
8 eller fler

16
43
23
10
3
1.5
1.5
2

I tabellen kan utläsas att kontakterna mellan lärare och elev huvud-
sakligen har bestått av upp till tre repliker per kontakt (totalt 82 %
av kontakterna). Kontakter med fyra eller fler repliker är mindre
frekvent förekommande. Kontakterna mellan lärare och enskild
elev karaktäriseras alltså av att de utbyter upp till tre repliker.

Lektionerna under vilka observationerna har genomförts har
varierat i längd. För att likställa observationer med olika längd har
interaktionskvoter räknats fram för varje elev. Dessa kvoter har
beräknats enligt följande formler:

IK=TK/t

IR=TR/t

Interaktionskvoten för kontakter (IK), som anges enligt formeln
ovan, beräknas genom att det totala antalet kontakter (TK) en elev
haft med läraren under observationen divideras med tiden (t) som
observationen varade. Interaktionskvoten för repliker (IR) har
beräknats på motsvarande sätt genom att det totala antalet repliker
(TR) dividerades med tiden (t) som observationen varade.

Vid observationerna registrerades om det verbala utbyte som
skedde mellan läraren och eleven rörde ämnet eller var relaterat till
mer personliga spörsmål. Vid analyserna av materialet har inte nå-
gon åtskillnad av detta gjorts. Denna klassificering av kontakterna
innehåller alltför mycket tveksamhet för att det ska vara relevant att
genomföra analyser utifrån denna åtskillnad av innehållet. Det som
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registrerats som kontakter relaterade till personliga frågor är det
som tydligt och klart inte berört det ämnesmässiga innehållet i lek-
tionerna. Exempel på detta är direkta tillsägelser, samtal om varför
eleven kommit sent, berättelser om vilket TV-program man såg
igår. I de kontakter som registrerats som relaterade till ämnet åter-
finns också de kontakter som har en koppling till såväl ämne som
person. Det är framför allt de tillfällen då en tillsägelse döljs i att
läraren riktar en fråga till en enskild elev. Istället för att säga till
eleven att vara mer koncentrerad ställer läraren en fråga som berör
innehållet i det som lektionen handlar om. Detta innebär alltså att
den kategori som utgörs av personrelaterade kontakter i observa-
tionerna blivit underrepresenterad i förhållande till vilken grad den
kan antas finnas i de totala kontakterna mellan lärare och elev.

Den interaktionskvot som räknats fram för varje enskild elev
innefattar således samtliga kontakter som lärare och elev haft med
varandra.
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Kapitel 5

Betydelsen av lärarkön, elevkön samt
elevernas ålder

Tidigare forskning (exempelvis Bailey, 1993; Brophy, 1985;
Hargreaves & Comber, 1998; Kelly, 1988) har visat att pojkar
generellt dominerar klassrumsinteraktionen. Detta visar sig på så
sätt att det är pojkarna som pratar mest med läraren, att de både ges
mer utrymme av läraren men också att pojkarna själva förser sig
med mer talutrymme. Tidigare forskning har i huvudsak fokuserat
på skillnader mellan pojkar och flickor i klassrumssituationen. I
den hittills genomförda forskningen, såväl nationellt som interna-
tionellt, har det endast i ett fåtal studier undersökts vilken betydelse
lärarens könstillhörighet har (exempelvis Bellamy, 1994; Brophy,
1985; Duffy, Warren & Walsh, 2001; Hopf & Hatzichristou, 1999).
Dessa studier visar inte några entydiga resultat på vilket sätt lärar-
kön har betydelse. Slutsatsen som kan dras är istället att det tycks
vara så att lärarkön har betydelse för hur kommunikationen ser ut
mellan lärare och elev.

Antaganden om på vilket sätt lärarkön har betydelse kan vara
att lärare av det ena könet generellt kommunicerar mer med ele-
verna än lärare av det andra könet. En annan hypotes skulle kunna
vara att manliga lärare kommunicerar mer med pojkar medan
kvinnliga lärare kommunicerar mer med flickor. En tredje hypotes
skulle kunna vara att lärare kommunicerar i olika utsträckning med
elever i olika åldrar.

I genomgången av forskning rörande könsskillnader i klass-
rumsinteraktionen konstaterades att tidigare studier inte har stude-
rat om och i så fall vilken betydelse elevernas ålder har för kommu-
nikationen mellan lärare och elev. Det förefaller rimligt att anta att
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elevernas ålder har betydelse för i vilken utsträckning de kommuni-
cerar med läraren under lektionstid. Ett antagande skulle kunna
vara att elever på lågstadiet är mer kontaktsökande med läraren då
de kan antas behöva mer vägledning i skolarbete än elever på
mellan- och högstadiet. Elever på mellan- och högstadiet kan under
sina skolår ha förvärvat en kompetens i att förstå och behärska hur
skoluppgifter är konstruerade och kan angripa de uppgifter de är
förelagda att arbeta med och därmed inte har samma behov av
vägledning från lärarens sida. Man skulle också kunna anta att de
olika lärarsystem som tillämpas på låg- och mellanstadierna res-
pektive högstadiet påverkar interaktionsmönstret i klassrummet.
Låg- och mellanstadierna kännetecknas av ett klasslärarsystem me-
dan högstadiet av ett ämneslärarsystem.

Det förefaller också rimligt att anta de olika variablerna –
elevernas ålder, lärarkön samt elevkön – sammantagna påverkar
kommunikationen på specifika sätt. Det skulle exempelvis kunna
vara så att manliga och kvinnliga lärares kommunikation med
pojkar och flickor skiljer sig åt över de tre stadierna. Detta skulle
kunna ta sig till uttryck på så sätt att lärare och elever av motsatta
kön ökar sin kommunikation med varandra när eleverna är äldre,
dvs. när eleverna blir unga män och kvinnor istället för pojkar och
flickor.

Syftet med detta kapitel är att undersöka vilken betydelse (a)
lärarens kön, (b) elevens kön samt (c) elevens ålder har för inter-
aktionen i klassrummet. Analyser av dessa faktorers påverkan kom-
mer i detta kapitel att göras i olika steg. Först kommer generella
mönster att presenteras. Därefter kommer analyserna att brytas ned
i mindre delar för att kunna ge en mer detaljerad bild av den kom-
munikationsprocess som sker i klassrummet. Vidare kommer även
variablernas samvariation att belysas och kommenteras. Slutligen
diskuteras resultaten.

Generella mönster
Avsikten med den första övergripande analysen är att visa om
lärare behandlar flickor och pojkar olika, om eleverna på vissa sta-
dier får mer uppmärksamhet än elever på andra stadier samt om
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kvinnliga respektive manliga lärare kommunicerar i olika utsträck-
ning med sina elever.

I Tabell 3 nedan presenteras analyser (ANOVA) av vilka effek-
ter elevens ålder (stadium), lärarens kön samt elevens kön har för
hur många kontakter lärare och elever har med varandra, oberoende
av vem det är som tar initiativ till kommunikationen.

Tabell 3. Betydelsen av stadium, lärarkön samt elevkön för antalet kontakter

Source SS df MS F p
Stadium (A)
Lärarkön (B)
Elevkön (C)
AxB
AxC
BxC
AxBxC
Residual

0.64
0.00
0.18
0.10
0.00
0.00
0.07
7.70

2
1
1
2
2
1
2

1156

0.32
0.00
0.18
0.05
0.00
0.00
0.04

47.61
0.00

26.28
7.63
0.17
0.11
5.75

<0.0001
0.99

<0.0001
0.0005
0.84
0.74
0.003

Analyserna ovan visar att (a) kontakterna mellan lärare och elev
varierar mellan de olika stadierna, (b) enbart lärarkön inte påverkar
i vilken utsträckning kommunikationen mellan lärare och elev sker
samt att (c) det spelar roll om eleven är pojke eller flicka. Det finns
också en samvariation mellan (d) variablerna stadium och lärarkön
samt (e) en samvariation mellan samtliga tre variabler. Däremot
finns ingen tydlig interaktionseffekt enbart av stadium och elevkön
eller lärarkön och elevkön. För att förstå hur samspelet mellan ele-
ver och lärare ser ut på lektioner måste man således samtidigt be-
akta stadium, lärarkön och elevkön. Detta hindrar inte att man dess-
utom kan studera enskilda effekter av var och en av dessa variabler.
Jag kommer att i de följande avsnitten i detta kapitel att med ut-
gångspunkt från ovan presenterade resultat att reda ut och kom-
mentera olika aspekter på kommunikation i klassrummet.

Elevernas ålder – hur påverkar den
klassrumsinteraktionen?
I tabellen framgår att det finns en effekt av stadium, dvs. elevernas
ålder har betydelse för i vilken utsträckning lärare och elev har
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kontakt med varandra under lektionstid. I Figur 2 visas hur kom-
munikationen varierar i frekvens mellan de olika stadierna.
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Figur 2. Kontakter mellan lärare och elever på de tre stadierna.

Figuren visar att de yngre eleverna, dvs. elever på lågstadiet, har
fler kontakter med läraren jämfört med elever på mellanstadiet
(Scheffé, p<0.0001) och högstadiet (Scheffé, p<0.0001). Elever på
mellanstadiet har lika ofta kontakt med läraren som elever på hög-
stadiet. Låg- och mellanstadierna kännetecknas av ett klasslärarsys-
tem medan högstadiet av ett ämneslärarsystem. Resultaten antyder
att intensitet i kontakter inte beror på vilket lärarsystem som tilläm-
pas i skolorna utan beror istället på andra faktorer. Ett antagande
som framfördes inledningsvis i detta kapitel var att elever i de lägre
årskurserna är i större behov än eleverna på mellan- och högstadiet
av handledning från läraren för att klara av att arbeta med de skol-
uppgifter som de är förelagda att göra. Detta skulle kunna vara en
förklaring till varför kommunikationen är mer intensiv på lågstadiet
i jämförelse med mellan- och högstadiet.

Läraren man eller kvinna – hur påverkas
interaktionen?
Av analyserna som presteras i Tabell 3 framgår att det inte finns
någon huvudeffekt av lärarkön (p=0.99). Detta illustreras även i
Figur 3.
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Figur 3. Kontakter mellan lärare och elev på de tre stadierna.

Att det inte finns någon huvudeffekt av lärarkön innebär att det inte
är någon generell skillnad mellan manliga och kvinnliga lärare med
avseende på i vilken utsträckning de har kontakt med de elever som
de undervisar. Således samtalar kvinnliga och manliga lärare i sam-
ma utsträckning med sina elever i klassrummet om man ser till
grundskolan i sin helhet. Det är alltså inte lärarens kön i sig som
avgör frekvensen i antalet kontakter med eleverna. Däremot kan
mycket väl lärarens kön i kombination med andra variabler ge skill-
nader. I de kommande analyserna kommer vi också se att det finns
mer specifika skillnader mellan manliga och kvinnliga lärare.

Betydelsen av elevkön
En mycket viktig variabel i denna undersökning är elevernas kön. I
analyserna som presenteras i Tabell 3 framgår att det har betydelse
om eleven är pojke eller flicka för hur frekvent kommunikationen
är mellan lärare och elev. Skillnaden mellan pojkar och flickor
illustreras i Figur 4. Skillnaden kan tyckas liten i figuren, men den
är dock signifikant (p<0.0001).
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Figur 4. Pojkars och flickors kommunikation med lärare.

Den skillnad som föreligger innebär att pojkar i allmänhet har fler
kontakter med läraren jämfört med flickor. Detta innebär således att
pojkarna generellt dominerar klassrumsbilden genom att de oftare
kommunicerar med läraren under lektionstid och på så sett får till-
gång till en större del av det gemensamma talutrymmet än flic-
korna. Skillnaden är dock inte så stor som den så kallade tvåtredje-
delsregeln anger (J. Einarsson & Hultman, 1985). Fördelningen här
är istället att pojkar har 56 % av interaktionen med läraren medan
flickorna har 44 %. Detta skulle kunna tyda på att genom att man i
tidigare forskning tydliggjort den ojämna fördelningen i talutrym-
me mellan pojkar och flickor också har fått återverkningar i klass-
rummet. Lärare har blivit mer medvetna och uppmärksamma på
detta fenomen och detta kan ha påverkat deras sätt att fördela tal-
utrymmet i klassrummet.

I de analyser som presenterats hittills har endast en variabel åt
gången bearbetats (elevernas ålder, lärarens kön samt elevens kön).
Dessa analyser visar att pojkar över lag kommunicerar mer med
läraren än flickor, eleverna på lågstadiet kommunicerar mer med
lärarna än vad eleverna på mellan- och högstadiet gör samt att
kvinnliga och manliga lärare generellt sett är involverade i elevkon-
takter i samma utsträckning. I de analyser som följer kommer kom-
binerade effekter av de olika variablerna att presenteras och ana-
lyseras. Det är rimligt att anta att de olika variablerna som beaktas i
denna studie samvarierar med varandra och på olika sätt påverkar
den kommunikation som sker mellan lärare och elev.
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Betydelsen av stadium och lärarkön
I den analys som gjordes inledningsvis i detta kapitel (se Tabell 3)
framgår att det finns en interaktionseffekt av stadium och lärarkön
vilken också illustreras i figuren nedan. Interaktionseffekten inne-
bär att manliga och kvinnliga lärare kommunicerar olika mycket
med eleverna på de tre olika stadierna.
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Figur 5. Kvinnliga och manliga lärares kontakter med elever på olika stadier.

Av figuren kan vi utläsa att manliga lågstadielärare har fler kon-
takter med elever jämfört med kvinnliga lågstadielärare (t=2.59,
p=0.01). På mellanstadiet föreligger det inte någon skillnad mellan
manliga och kvinnliga lärare (t=-0.64, p=0.53). På högstadiet där-
emot har kvinnliga lärare fler kontakter med eleverna än vad de
manliga har (t=-3.28, p=0.001). Interaktionseffekten mellan sta-
dium och lärarkön innebär således att det sker ett skifte i vilken
utsträckning manliga respektive kvinnliga lärare har kontakt med
eleverna. När eleverna är yngre har manliga lärare fler kontakter
med eleverna och när eleverna blir äldre är det kvinnliga lärare som
har fler. Av Figur 3 framgår att det inte finns någon generell skill-
nad mellan manliga och kvinnliga lärare. Resultaten i Figur 5 visar
dock på att det faktiskt finns en skillnad mellan manliga och kvinn-
liga lärare och att denna skillnad är beroende av elevernas ålder.
Detta innebär således att det inte finns någon generell skillnad mel-
lan manliga och kvinnliga lärare men att intensiteten i deras kon-
takter med eleverna ser olika ut beroende på elevernas ålder.
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Betydelsen av stadium och elevkön
I de inledande analyserna i detta kapitel framgår det att det inte
finns någon interaktionseffekt mellan variablerna elevkön samt sta-
dium. Emellertid finns det enskilda huvudeffekter av såväl elevkön
som stadium. Hur dessa båda variabler förhåller sig till varandra
illustreras i figuren nedan.
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Figur 6. Pojkars och flickors kontakter med lärare på de tre stadierna.

Tidigare konstaterades att elevernas ålder har betydelse för i vilken
utsträckning lärare och elever kommunicerar med varandra under
pågående lektion. Ålder har betydelse på så sätt att lärare och elev
kommunicerar mer med varandra när eleven är yngre (lågstadiet)
än när eleven är äldre (mellan- och högstadiet). Om eleven är pojke
eller flicka har också betydelse för hur ofta lärare och elev kommu-
nicerar med varandra. Pojkar kommunicerar oftare med läraren än
flickor. I figuren ovan som illustrerar hur variablerna elevkön och
elevens ålder förhåller sig till varandra kan vi utläsa att pojkar
generellt har mer kommunikation med läraren än flickor och denna
skillnad föreligger oavsett elevernas ålder. I Tabell 4 visas medel-
värdesanalyser av skillnader mellan pojkar och flickor på de tre
stadierna.
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Tabell 4. Elevers genomsnittliga kommunikation med lärare (antal kontakter per
minut)

Stadium Pojkar Flickor t p
Låg
Mellan
Hög

0.14
0.09
0.09

0.12
0.07
0.06

2.17
3.25
3.15

0.03
0.001
0.002

Utifrån dessa analyser kan konstateras att pojkar på samtliga tre
stadier har signifikant fler kontakter med läraren jämfört med flic-
korna. Det betyder att det könsrollsmönster som synes utvecklas
redan på lågstadiet förblir stabilt genom skolåren. Det finns heller
inget i data som tyder på att pojkarna skulle öka sitt utrymme i
klassrummet. Det tycks snarare vara så att dominansen grundläggs
tidigt och förblir konstant.

Betydelsen av lärarkön och elevkön
I den inledande variansanalysen i detta kapitel ingick också en ana-
lys av hur variablerna lärarkön och elevkön samvarierar med var-
andra. Den analysen visade att det inte finns någon interaktions-
effekt mellan dessa två variabler. Illustration av hur dessa två va-
riabler förhåller sig till varandra visas i figuren nedan.
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Figur 7. Pojkars och flickors kommunikation med manliga och kvinnliga lärare.

Som synes har manliga och kvinnliga lärare i stort sett lika mycket
kontakter med flickorna om man ser till grundskolan i stort. Den
lilla skillnad som synes finnas mellan manliga respektive kvinnliga
lärares kontakter med pojkar är inte signifikant (p=0.74). Att det
inte finns någon interaktionseffekt av variablerna lärarkön och
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elevkön innebär i praktiken att pojkar, oavsett om läraren är man
eller kvinna, har mer kommunikation med läraren än vad flickor
har. Vidare innebär detta också att det inte finns någon skillnad i
avseende på hur mycket kontakt manliga respektive kvinnliga lä-
rare har med eleverna så länge man ser till grundskolan i sin helhet.

Betydelsen av stadium, lärarkön samt
elevkön
En fråga som då återstår att utreda är hur de tre variablerna elever-
nas ålder, lärarens kön samt elevens kön förhåller sig till varandra.
Detta innebär att närmare studera om och hur manliga och kvinn-
liga lärare skiljer sig åt med avseende på i vilken utsträckning de
kommunicerar med pojkar respektive flickor på de tre olika sta-
dierna. Den sista analysen i detta kapitel blir därför också en sam-
manfattande analys av hur de olika variablerna samvarierar.
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Figur 8. Manliga och kvinnliga lärares kommunikation med pojkar och flickor
på de tre stadierna.

I figuren kan man utläsa att manliga och kvinnliga lärare kommu-
nicerar i olika utsträckning med pojkar och flickor på olika stadier.
Manliga lärare på lågstadiet kommunicerar mer med pojkar än med
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flickor (t=2.63, p=0.01). Detta gäller även för manliga lärare på
mellanstadiet (t=2.09, p=0.04). På högstadiet kommunicerar de
manliga lärarna i samma utsträckning med pojkar som med flickor
(t=0.74, p=0.46). För de kvinnliga lärarna ser mönstret annorlunda
ut. Kvinnliga lärare på lågstadiet kommunicerar i samma utsträck-
ning med pojkar som med flickor (t=0.27, p=0.78). Kvinnliga
mellan- och högstadielärare kommunicerar i större utsträckning
med pojkar än med flickor (mellanstadiet t=2.49, p=0.01; hög-
stadiet t=3.28, p=0.001).

Något förenklat kan det mönster som de tre variablerna tillsam-
mans bildar beskrivas som att det råder omvända förhållandet vad
gäller manliga respektive kvinnliga lärares kommunikation med
pojkar och flickor på de olika stadierna. För kvinnliga lärare gäller
att när eleverna är små, dvs. går på lågstadiet, kommunicerar de i
samma utsträckning med pojkar som med flickor. På mellan- och
högstadiet har de fler kontakter med pojkarna än vad de har med
flickorna. För de manliga lärarna gäller det motsatta mönstret. När
eleverna är små, dvs. på lågstadiet, kommunicerar de mer med poj-
kar än med flickor. Detta mönster håller i sig även då eleverna går
på mellanstadiet. Dock är skillnaden mellan i vilken utsträckning
pojkar och flickor kommunicerar med den manliga läraren mindre
på mellanstadiet än på lågstadiet. På högstadiet däremot kommuni-
cerar de manliga lärarna i samma utsträckning med pojkar som med
flickor. Det sker visserligen inte någon ökning av kommunikation-
en med flickor på högstadiet i relation till flickor på mellanstadiet.
Vad som sker är istället att pojkars kontakter med manliga lärare
högstadiet är färre än deras kontakter på mellanstadiet. Detta möns-
ter visar sig visserligen gälla även för flickor. Skillnaden är emel-
lertid att den relativa minskningen är större för pojkar än för flickor
vilket resulterar i att flickor på högstadiet kommunicerar i samma
utsträckning med de manliga lärarna som pojkarna gör. Det möns-
ter som resultaten visar när hänsyn tas till samtliga tre variabler
(stadium, lärarkön och elevkön) innebär således att när eleverna
blir äldre ökar kommunikationen relativt mellan elev och lärare av
olika kön.

Mycket kort kan dessa resultat sammanfattas som att med ele-
vernas ökade ålder ökar också skillnaden i kontakter som kvinnliga
lärare har med pojkar respektive flickor. Denna skillnad är till
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pojkarnas ”fördel” på så sätt att det är de som har en ökad andel
kontakter med den kvinnliga läraren. Manliga lärare däremot mins-
kar skillnaden i avseende på antalet kontakter med pojkar respek-
tive flickor i takt med att eleverna blir äldre. Denna förändring
resulterar i att på högstadiet ges flickor och pojkar samma talut-
rymme i klassrummet när det är en manlig lärare som undervisar. I
Figur 7 kunde vi se att när hänsyn enbart tas till elevkön och
lärarkön framkom inte några interaktionseffekter. Detta innebär att
pojkar generellt har fler kontakter med lärare oberoende av om
läraren är man eller kvinna. När vi dessutom, vilket har gjorts i
detta avsnitt, också beaktar betydelsen av elevernas ålder blir
mönstret mer komplext och vi ser också att såväl elevkön, lärarkön
som elevernas ålder har betydelse för hur kommunikationen ser ut i
klassrummet.

Diskussion
Kommunikationen i klassrummet synes vara ett komplext fenomen
som i hög grad varierar med variabler som elevens ålder, lärarkön
samt elevkön. Vi har i de analyser som gjorts i detta kapitel kunnat
se att dessa variabler enskilt och tillsammans påverkar hur inter-
aktionsmönstret i klassrummet ser ut. Med de resultat som fram-
kommit i analyserna i detta kapitel kan en del ”gamla sanningar”
om klassrumsinteraktion kullkastas eller i vart fall ifrågasättas. En
sådan ”gammal sanning” är att pojkar dominerar klassrumsinter-
aktionen på så sätt att det är de som har de flesta kontakterna med
läraren (exempelvis Bailey, 1993; Brophy, 1985; Hargreaves &
Comber, 1998; Kelly, 1988). En ”sanning” om klassrumsinter-
aktionen som framförts är den så kallade tvåtredjedelsregeln (J.
Einarsson & Hultman, 1985) vilken innebär att av det offentliga
talutrymmet i klassrummet står läraren för två tredjedelar. Av den
tredjedel som då återstår för eleverna att dela på står pojkarna får
två tredjedelar och flickorna får således disponera en tredjedel av
elevernas talutrymme i klassrummet. Detta medför då att flickorna
totalt får dela på en niondel av det totala talutrymmet i klassrum-
met. Huruvida läraren disponerar två tredjedelar av talutrymmet
kan vi inte uttala oss om utifrån de analyser som gjorts i detta ka-
pitel. Det är heller inte möjligt att alls göra det utifrån de
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observationer som gjorts som ligger till grund för denna avhand-
ling.

Fördelningen mellan pojkars och flickors talutrymme tycks för-
hålla sig relativt konstant över årtiondena på så sätt att pojkar do-
minerar klassrumsinteraktionen men en viss förändring har skett. I
denna studie framgår att den generella fördelningen mellan pojkar
och flickor är 56 % respektive 44 %. Pojkar dominerar generellt
klassrumsinteraktionen och detta gör de över samtliga tre stadier
(se Figur 6). Även tidigare forskning har visat att skillnaderna mel-
lan pojkar och flickor är stabila över tid. Kelly (1988) visade i en
metaanalys att mönstret var stabilt från 1960-talet fram till mitten
av 1980-talet. Hargreaves och Comber (1998) fann även de att det
egentligen inte skett några direkta skillnader med avseende på poj-
kars och flickors talutrymme i klassrummet.

Resultaten i detta kapitel visar att interaktionsmönstret är
komplext och att även lärarens kön har betydelse för hur kommu-
nikationen ser ut. När vi även tar hänsyn till lärarkön ”bryts” det
generella mönstret att pojkar dominerar klassrumsinteraktionen.
Kvinnliga lärare på lågstadiet och manliga lärare på högstadiet är
”bättre” än övriga lärare på att fördela talutrymmet lika mellan
pojkar och flickor. Med antagandet om att lika fördelning mellan
pojkar och flickor i avseende på kommunikation med läraren vore
eftersträvansvärt så tyder dessa resultat på att kvinnliga lärare på
lågstadiet och manliga lärare på högstadiet ”bäst” uppfyller detta
kriterium. På mellanstadiet förefaller det dock vara så att pojkarna
dominerar kommunikationen oavsett om läraren är man eller
kvinna.

Något som också tydligt framgått av resultaten presenterade i
detta kapitel är att elevernas ålder har betydelse för hur kommuni-
kationsmönstret ser ut. Detta är en variabel som inte systematiskt
studerats i tidigare genomförda klassrumsstudier. Vad som är mar-
kant och framträdande är att kommunikationen är mer frekvent på
lågstadiet än på mellan- och högstadiet (se Figur 2). Detta mönster
kvarstår också när vi även beaktar variablerna elevkön och lärarkön
(se Figur 5, 6 och 8). Det skulle kunna tolkas som att elevens ålder
har en ganska hög genomslagskraft för hur kommunikationsmönst-
ret ser ut. Tidigare i detta kapitel har några funderingar kring vad
detta kan bero på framförts. En hypotes kan vara att när eleverna är
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yngre, dvs. när de fortfarande går på lågstadiet, är de i ett större be-
hov av vägledning och hjälp från lärarens sida för att kunna arbeta
med de skoluppgifter de är förelagda att arbeta med. När eleverna
blir äldre kan de antas ha förvärvat en förmåga i att förstå hur skol-
uppgifter är konstruerade och därmed i högre utsträckning själva
kan angripa uppgiften utan samma aktiva stöd från lärarens sida.
En annan hypotes skulle också kunna vara att eleverna under de
första skolåren i första hand vänder sig till läraren när de stöter på
problem i skolarbetet medan eleverna på mellanstadiet och hög-
stadiet i högre utsträckning hjälper varandra med att lösa uppgifter.
Studier av elevernas inbördes interaktion under lektionstid
(Granström, 1996) har visat att elever i de högre årskurserna pratar
mer med varandra än eleverna i de lägre årskurserna. Detta skulle
kunna stödja resonemanget att eleverna i de lägre årskurserna i
första hand vänder sig till läraren med frågor och funderingar kring
skolarbetet medan elever på mellan- och högstadiet inte enbart vän-
der sig till läraren utan också i hög grad tar hjälp av klasskamra-
terna. En annan möjlig förklaring till att kommunikationen är mer
frekvent i de lägre årskurserna är att klasstorleken oftast är mindre i
de lägre årskurserna jämfört med de högre årskurserna. Detta skulle
medföra att om läraren har färre elever att upprätthålla kommuni-
kation med så kommunicerar läraren mer med varje enskild elev.
Klasstorlekens inverkan på kommunikationen i klassrummet kom-
mer att belysas och analyseras längre fram i denna avhandling.

Ett annat intressant mönster i dessa analyser är relationen mel-
lan samtliga tre variabler, dvs. det mönster som framträder då vi tar
hänsyn till såväl elevens ålder, lärarkön som elevkön (se Figur 8).
Vad som i dessa analyser blir framträdande är, något förenklat, att
interaktionen ökar relativt mellan lärare och elev av motsatt kön när
eleverna blir äldre. En fundering kring detta mönster kan vara om
det kan förklaras som attraktion mellan parter av olika kön vilket
skulle innebära att lärare och elever av motsatta kön finner en
nyfikenhet på varandra och att denna nyfikenhet bidrar till att de
kommunicerar mer med varandra. Detta resonemang skulle få stöd
i resultaten i denna studie med utgångspunkten tagen från den rela-
tiva ökningen av interaktion mellan lärare och elev av motsatta kön
när eleverna går på högstadiet. Högstadiet sammanfaller med
puberteten, dvs. den period under vilken många pojkar och flickor
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börjar bli unga män och kvinnor. Det kan nog vara rimligt att anta
att den förändring i interaktionsmönstret som sker när eleverna blir
äldre kan ha att göra med en viss attraktion mellan lärare och elev
av motsatta kön eller omsorg om elev av motsatt kön. Flickorna
kanske börjar använda sin kvinnlighet för att fånga den manliga
lärarens uppmärksamhet. Detta är förmodligen inte alltid medvetna
processer för lärare eller elever men kan också i vissa fall vara
medvetna strategier genom vilka man försöker fånga lärarens/
elevens uppmärksamhet.

Vi kan i hittills genomförda analyser inte finna vem som tar ini-
tiativ till kommunikation och hur detta mönster eventuellt förändras
över tid. En hypotes utifrån ovanstående resonemang skulle vara att
flickor på högstadiet skulle ta fler initiativ till kontakter med man-
liga lärare än med kvinnliga lärare samt att de, relativt sina kam-
rater på mellanstadiet, oftare skulle initiera kontakt med manlig lä-
rare. För pojkar skulle ett liknande mönster kunna gälla men då
med avseende på deras kontakter med kvinnliga lärare. Hur initia-
tivtagandet till kontakter ser ut, dvs. i vilken utsträckning det är
lärare eller elever som initierar kontakter tas upp i nästa kapitel.

Det är intressant att tidigare studier inte systematiskt beaktat så
betydelsefulla variabler som lärarkön och elevens ålder då dessa
uppenbarligen har stor inverkan på vilket kommunikationsmönster
som utspelar sig i det specifika klassrummet. Lärarkön som ensam
variabel har emellertid inte visat sig ha någon betydelse för kom-
munikationsmönstret men tillsammans med elevkön och elevens
ålder har det betydelse för kommunikationen i klassrummet. Likaså
har resultaten här påvisat tydliga skillnader i frekvensen kommuni-
kation då kommunikation äger rum i högre utsträckning på lågsta-
diet än på mellan- och högstadiet. Givetvis innebär även valet av
dessa tre variabler en begränsning av tänkbara faktorer som påver-
kar interaktionsmönstret i klassrummet. Dock har det med utgångs-
punkt från tidigare genomförda studier varit relevant att lyfta fram
just dessa tre variabler och belysa vilken betydelse de har för sam-
spelet mellan lärare och elev.
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Kapitel 6

Initiativ till kommunikation

I föregående kapitel konstaterades att i vilken utsträckning pojkar
och flickor kommunicerar med läraren är beroende av om läraren är
man eller kvinna samt hur gamla eleverna är. I klasser som under-
visas av kvinnlig lärare kommunicerar pojkar och flickor i samma
utsträckning med läraren på lågstadiet. På mellan- och högstadiet
kommunicerar de kvinnliga lärarna mer med pojkarna än med flic-
korna. Det omvända mönstret gäller för kommunikationen i klasser
som undervisas av manlig lärare. Manliga lärare kommunicerar
mer med pojkar än med flickor på låg- och mellanstadiet. På hög-
stadiet däremot kommunicerar de i samma utsträckning med flickor
som med pojkar.

Syftet med detta kapitel är tvåfaldigt. Ett första syfte är att ta
reda på om fördelning av talutrymmet mellan pojkar och flickor
upprätthålls av lärare, av elever eller av dem tillsammans. Detta
kommer att undersökas genom att analysera i vilken utsträckning
läraren initierar kontakt med pojkar respektive flickor samt i vilken
utsträckning pojkar respektive flickor initierar kontakt med läraren.
När lika fördelning av talutrymmet mellan pojkar och flickor råder,
upprätthålls det då genom att läraren initierar kontakter med pojkar
och flickor i samma utsträckning? Är det i dessa fall inte någon
skillnad mellan pojkar och flickor med avseende på i vilken ut-
sträckning de tar initiativ till kontakt med läraren? När talutrymmet
i klassrummet ser olika ut för pojkar respektive flickor (dvs. pojkar
har fler kontakter med läraren) förklaras då detta av att läraren
initierar fler kontakter med pojkar än med flickor? Är det då så att
pojkarna tar fler initiativ till kontakt med läraren än vad flickorna
gör?



- 81 -

Ett andra syfte är utröna om det föreligger några skillnader mellan
olika stadier med avseende på i vilken utsträckning lärare och ele-
ver tar initiativ till kommunikation med varandra.

I detta kapitel kommer först kvinnliga lärares och därefter man-
liga lärares kommunikation med elever belysas.

Kvinnliga lärares kommunikation med elever
I tabellen nedan presenteras analyser (ANOVA) av vilken betydel-
se elevens kön samt elevens ålder har för kvinnliga lärares initiativ
till kontakt med eleverna. Dessa analyser kan ge indikationer om i
vilken mån de kvinnliga lärarna bidrar till att likhet respektive olik-
het upprätthålls.

Tabell 5. Kvinnliga lärares initiativ till kontakter

Source SS df MS F p
Stadium (A)
Elevkön (C)
AxC
Residual

0.061
0.021
0.007
1.58

2
1
2

621

0.031
0.021
0.004
0.003

12.00
8.11
1.44

<0.0001
0.004
0.24

Utifrån analyser som presenteras i tabellen ovan kan konstateras att
det finns en effekt av såväl stadium (dvs. elevernas ålder) som elev-
kön. Det föreligger emellertid inte någon interaktionseffekt mellan
de två variablerna. Hur variablerna förhåller sig till varandra illust-
reras i Figur 9.
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Figur 9. Kvinnliga lärares initiativ till kontakt.
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Effekten av stadium innebär att kvinnliga lärare på lågstadiet tar
fler initiativ till kontakt med eleverna än vad deras kollegor på mel-
lanstadiet (Scheffé, p=0.004) och högstadiet (Scheffé, p<0.0001)
gör. Det föreligger däremot inte någon skillnad mellan i vilken ut-
sträckning kvinnliga mellanstadie- och högstadielärare initierar
kontakt med eleverna.

Det kan också konstateras att kvinnliga lågstadielärare initierar
kontakt med pojkar respektive flickor i samma utsträckning
(t=0.25, p=0.80). På mellan- (t=2.19, p=0.03) och högstadiet
(t=2.52, p=0.01) initierar de kvinnliga lärarna oftare kontakt med
pojkar än med flickor. Detta mönster sammanfaller med hur mönst-
ret för den totala kommunikationen ser ut, dvs. att kvinnliga lärare
kommunicerar lika mycket med pojkar som med flickor på lågsta-
diet medan kvinnliga lärare på mellan- och högstadiet kommunice-
rar mer med pojkar.

För att ta reda på huruvida det är de kvinnliga lärarna som en-
samma upprätthåller lika respektive olika utrymme för pojkar och
flickor måste även elevernas initiativ till kommunikation med lä-
rare analyseras. I tabellen och figuren nedan analyseras och illustre-
ras pojkars och flickors initiativ till kommunikation med kvinnliga
lärare.

Tabell 6. Elevers initiativ till kommunikation med kvinnliga lärare

Source SS df MS F p
Stadium (A)
Elevkön (C)
AxC
Residual

0.038
0.022
0.009
2.07

2
1
2

621

0.019
0.022
0.004
0.003

5.63
6.61
1.31

0.0037
0.01
0.27

I Tabell 6 framgår att det finns effekt av såväl stadium som elev-
kön. Det föreligger emellertid inte någon interaktionseffekt mellan
de två variablerna. Hur variablerna förhåller sig till varandra illust-
reras i figuren nedan.
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Figur 10. Kontakter med kvinnliga lärare initierade av elever.

I analysen ovan framgår att det finns en effekt av stadium, dvs. hur
gamla eleverna är har betydelse för i vilken utsträckning de initierar
kommunikation med kvinnliga lärare. Denna skillnad förklaras av
att elever på lågstadiet oftare tar kontakt med läraren än elever på
mellanstadiet (Scheffé, p=0.006). Det föreligger överhuvudtaget
inte någon skillnad mellan elever på låg- och högstadiet (Scheffé,
p=0.46) eller mellan elever på mellan- och högstadiet (Scheffé,
p=0.15) med avseende på i vilken utsträckning de initierar kommu-
nikation med läraren.

Det framgår också att det finns en generell skillnad mellan poj-
kar och flickor vilken innebär att pojkar oftare initierar kommuni-
kation med kvinnliga lärare än vad flickorna gör. Vid närmare
granskning av hur detta förhåller sig på de tre olika stadierna fram-
går det att det inte föreligger någon skillnad mellan pojkar och flic-
kor på lågstadiet (t=0.17, p=0.87). På mellanstadiet finns en ten-
dens till skillnad mellan dem (t=1.75, p=0.08) medan skillnaden
mellan pojkar och flickor är tydligare på högstadiet (t=2.65,
p=0.009).

Tidigare konstaterades att kvinnliga lärare kommunicerar lika
mycket med pojkar som med flickor när eleverna går på lågstadiet.
På mellan- och högstadiet kommunicerar de mer med pojkar än
med flickor. Utifrån de analyser som gjorts i detta kapitel kan det
konstateras att den lika fördelning som råder mellan pojkars och
flickors talutrymme på lågstadiet så upprätthåller lärare och elever
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tillsammans detta mönster. De kvinnliga lågstadielärarna initierar
lika ofta kontakt med pojkar som med flickor. På lågstadiet är det
inte heller någon skillnad mellan pojkar och flickor i vilken ut-
sträckning de tar kontakt med läraren. Det förefaller alltså vara så
att lärare och elever på lågstadiet tillsammans påverkar i vilken
utsträckning pojkar respektive flickor kommunicerar med läraren.

På mellanstadiet kommunicerar dock de kvinnliga lärarna mer
med pojkar än med flickor. Analyser i detta kapitel har visat att det
främst är de kvinnliga lärarna som bidrar till att denna olika fördel-
ning av pojkars och flickors talutrymme upprätthålls. Det föreligger
visserligen en tendens till att pojkar är mer aktiva att söka kontakt
med läraren än vad flickorna är. En slutsats torde dock vara att det
främst är de kvinnliga lärarna som upprätthåller skillnaden i poj-
kars och flickors talutrymme på mellanstadiet.

På högstadiet kommunicerar också de kvinnliga lärarna mer
med pojkar än med flickor. I detta fall upprätthålls denna skillnad
av såväl lärare som elever. De kvinnliga lärarna initierar mer kom-
munikation med pojkarna samtidigt som pojkarna är mer aktiva än
flickorna på att ta kontakt med läraren.

Resultaten sammanfattas i Tabell 7.

Tabell 7. Sammanfattning av initiativ till kommunikation (kvinnliga lärare)

Stadium Generellt mönster Förklaras av
Låg

Mellan

Hög

Pojkar och flickor
kommunicerar med
läraren i samma
utsträckning

Pojkar kommunicerar
mer med läraren.

Pojkar kommunicerar
mer med läraren.

Lärare tar initiativ till kontakt
med pojkar och flickor i
samma utsträckning.
Flickor initierar kontakt lika
ofta som pojkar.

Lärare initierar oftare kontakt
med pojkar. Tendens att
pojkar tar fler kontakter med
läraren.

Läraren initierar fler
kontakter med pojkar. Pojkar
tar fler kontakter än flickorna.
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Manliga lärares kommunikation med elever
I tabellen nedan presenteras analyser (ANOVA) av vilken bety-
delse elevernas ålder (stadium) och kön har för i vilken utsträck-
ning manliga lärare initierar kontakt med elever.

Tabell 8. Manliga lärares initiativ till kontakter

Source SS df MS F p

Stadium (A)
Elevkön (C)
AxC
Residual

0.281
0.043
0.038
1.582

2
1
2

535

0.141
0.043
0.019
0.003

47.56
14.45
6.43

<0.0001
0.0002
0.0017

I tabellen ovan framgår att det finns såväl en effekt av stadium som
av elevkön samt att det återfinns en interaktionseffekt mellan dessa
två variabler. Hur variablerna förhåller sig till varandra illustreras i
Figur 11.
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Figur 11. Kontakter initierade av manlig lärare.

Den effekt som finns av variabeln stadium förklaras av att manliga
lågstadielärare initierar fler kontakter med eleverna än vad deras
kollegor på mellanstadiet (Scheffé, p<0.0001) och högstadiet
(Scheffé, p<0.0001) gör. Det föreligger inte någon skillnad mellan
manliga lärare på mellan- och högstadiet (Scheffé, p=0.92) med av-
seende på i vilken utsträckning de initierar kontakt med eleverna.
Den generella effekten av elevkön som framgår av analyserna i
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tabellen ovan innebär att lärarna initierar fler kontakter med pojkar
än med flickor. Det förhåller sig emellertid inte alltid så att de
manliga lärarna initierar fler kontakter med pojkarna. I Figur 11
kan utläsas att den generella skillnaden mellan hur ofta manliga lä-
rare initierar kontakt med pojkar respektive flickor främst förklaras
av att det är lågstadielärarna som står för denna skillnad (t=2.76,
p=0.007). På mellanstadiet initierar de manliga lärarna kontakt med
pojkar och flickor i samma utsträckning (t=1.51, p=0.13). Detta
förhållande gäller även på högstadiet, dvs. läraren initierar kontakt
med pojkar och flickor i samma utsträckning (t=0.35, p=0.73).

Interaktionseffekten som föreligger mellan variablerna stadium
och elevkön förklaras av att manliga lärare på lågstadiet tar fler ini-
tiativ till kontakter med pojkar än med flickor. När eleverna blir
äldre, dvs. går på mellan- och högstadiet, försvinner skillnaden.

För att ta reda på om det är de manliga lärarna som upprätthål-
ler lika respektive olika utrymme för pojkar och flickor i klassrum-
met måste även elevernas initiativ till kommunikation med lärarna
analyseras. I tabellen och figuren nedan redovisas analyser av ele-
vernas initiativ till kontakter med manliga lärare.

Tabell 9. Elevers initiativ till kommunikation med manliga lärare

Source SS df MS F p

Stadium (A)
Elevkön (C)
AxC
Residual

0.047
0.009
0.001
1.23

2
1
2

535

0.023
0.009
0.000
0.002

10.25
3.78
0.18

<0.0001
0.05
0.83
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Figur 12. Kontakter med manliga lärare initierade av elever.

I tabellen ovan framgår att det finns en effekt av stadium och elev-
kön. Effekten av stadium innebär att elever på låg- (Scheffé,
p<0.0001) och mellanstadiet (Scheffé, p=0.03) oftare initierar kon-
takt med läraren än vad eleverna på högstadiet gör. Det finns också
en tendens till att eleverna på lågstadiet är mer flitiga med att ini-
tiera kontakter med läraren än vad eleverna på mellanstadiet är
(Scheffé, p=0.08). I analysen framgår att det finns en effekt av
elevkön vilken innebär att pojkar generellt är flitigare än flickor
med att initiera kontakt med de manliga lärarna. Hur detta för-
hållande ska förklaras är emellertid inte helt enkelt. På lågstadiet
tar pojkar och flickor i genomsnitt lika ofta kontakt med manliga
lärare (t=0.92, p=0.36). På mellanstadiet tenderar pojkar att initiera
kontakt oftare med läraren än vad flickorna gör (t=1.79, p=0.075).
På högstadiet är det inte någon skillnad mellan i vilken utsträckning
pojkar och flickor (t=0.75, p=0.45) tar initiativ till kontakt med de
manliga lärarna. Det finns således en generell skillnad mellan poj-
kar och flickor som innebär att pojkar oftare initierar kontakt med
läraren än vad flickorna gör. Mer detaljerade analyser visar dock att
denna skillnad inte är signifikant urskiljbar på något stadium. Det
förefaller dock utifrån de medelvärdesanalyser som gjorts ovan var
mest rimligt att förklara, den generella skillnad som föreligger, med
att det är pojkarna på mellanstadiet som till stor del står för denna
skillnad.
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I tidigare analyser (se kapitel 5) visades att det råder en olikhet
mellan i vilken utsträckning manliga lärare kommunicerar med poj-
kar och flickor på lågstadiet. Denna olikhet bestod i att de manliga
lärarna kommunicerar mer med pojkar än med flickor. Analyserna
här visar att skillnaden mellan i vilken utsträckning pojkar respek-
tive flickor kommunicerar med manliga lågstadielärare upprätt-
hålls av lärare. De manliga lågstadielärarna initierar oftare kontakt
med pojkar än med flickor. Det föreligger däremot inte någon skill-
nad med avseende på i vilken utsträckning pojkar respektive flickor
initierar kontakt.

Det generella mönstret för mellanstadiet är att pojkar har mer
kommunikation med manliga lärare än vad flickorna har. I detta
fall är det inte så enkelt att utläsa huruvida det är läraren eller ele-
verna som huvudsakligen ”ansvarar” för att detta mönster upprätt-
hålls. Analyserna ger något svårtolkade resultat. Skillnaden mellan
pojkars och flickors utrymme i klassrummet i detta fall torde främst
förklaras av att det är pojkarna som förser sig med mer utrymme
genom att vara mer aktiva i att ta kontakt med läraren. Manliga lä-
rare initierar kontakt med pojkar och flickor i samma utsträckning.

På högstadiet är det inte någon skillnad mellan pojkar och flic-
kor med avseende på i vilken utsträckning de kommunicerar med
manliga lärare. Analyser visar att det är lärarna och eleverna som
tillsammans upprätthåller detta mönster. Manliga lärare initierar
kontakt med pojkar och flickor i samma utsträckning. Det är inte
någon skillnad mellan pojkar och flickor med avseende på i vilken
utsträckning de tar kontakt med läraren. Resultaten för manliga lä-
rares kommunikation med elever sammanfattas i tabellen nedan.
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Tabell 10. Sammanfattning av initiativ till kommunikation (manliga lärare)

Stadium Generellt mönster Förklaras av
Låg

Mellan

Hög

Pojkar kommunicerar
mer med läraren.

Pojkar kommunicerar
mer med läraren.

Pojkar och flickor
kommunicerar med
läraren i samma
utsträckning.

Lärare initierar fler kontakter
med pojkar.

Förklaras huvudsakligen av
att pojkar tar fler kontakter än
flickorna.

Lärare tar initiativ till kontakt
med pojkar och flickor i
samma utsträckning.
Flickor initierar kontakt lika
ofta som pojkar.

Sammanfattning och diskussion
I detta kapitel har analyser gjorts för att försöka besvara frågan
huruvida det är lärarna, eleverna eller de tillsammans som upprätt-
håller de likheter respektive olikheter som finns med avseende på i
vilken utsträckning pojkar och flickor kommunicerar med lärare
under pågående lektion. I Tabell 11 sammanfattas de resultat som
framkommit i detta kapitel.
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Tabell 11. Sammanfattning av resultat

Generellt

mönster

Lärarinitierade

kontakter

Elevinitierade

kontakter

Slutsats

Lågstadiet,

kvinnlig lärare
Pojkar = Flickor Pojkar = Flickor Pojkar = Flickor Tillsammans

Mellanstadiet,

kvinnlig lärare
Pojkar > Flickor Pojkar > Flickor Pojkar ≥ Flickor Tillsammans

men i huvudsak

lärare

Högstadiet,

kvinnlig lärare
Pojkar > Flickor Pojkar > Flickor Pojkar > Flickor Tillsammans

Lågstadiet,

manlig lärare
Pojkar > Flickor Pojkar > Flickor Pojkar = Flickor Lärare

Mellanstadiet,

manlig lärare
Pojkar > Flickor Pojkar = Flickor Pojkar ≥ Flickor Elever

Högstadiet,

manlig lärare

Pojkar = Flickor Pojkar = Flickor Pojkar = Flickor Tillsammans

Av resultaten som presenterats i detta kapitel framgår att det är
olika mönster för kvinnliga respektive manliga lärare. Vad beträffar
de kvinnliga lärarna förefaller det vara så att en växelverkan mellan
lärar- och elevinitierade kontakter råder. När kvinnliga lärare ini-
tierar kontakt med pojkar och flickor i samma utsträckning blir det
också en balans mellan i vilken utsträckning pojkar respektive flic-
kor initierar kontakter med läraren. När kvinnliga lärare initierar
fler kontakter med pojkarna är också pojkarna mer aktiva, i jäm-
förelse med flickorna, på att ta kontakt med läraren.

Det är emellertid utifrån denna studie inte möjligt att göra utta-
landen huruvida det råder något orsak-verkanförhållande mellan
hur aktiva lärare respektive elever är att initiera kontakt med var-
andra. En hypotes som dock, utifrån förförståelsen om klassrums-
arbete, kan lyftas är att det är lärarens handlande som också får
återverkningar i elevernas agerande. Vi vet utifrån tidigare studier
(exempelvis Anward, 1983; J. Einarsson & Hultman, 1985) att det
är läraren som styr och leder kommunikationen på den offentliga
samtalsarenan. I klasser där kvinnliga lärare undervisar elever på
mellan- och högstadiet både ges och tar pojkar ett större talut-
rymme i klassrummet. På lågstadiet ger de kvinnliga lärarna pojkar
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och flickor lika stort utrymme. I detta fall förser sig också pojkar
och flickor själva med lika stort utrymme i klassrummet.

Vad beträffar de manliga lärarnas interaktion med eleverna ut-
kristalliserar sig ett annorlunda mönster. På lågstadiet kommuni-
cerar manliga lärare i större utsträckning med pojkar än med flic-
kor. Denna skillnad mellan vilket utrymme pojkar respektive flic-
kor har skapas av de manliga lärarna då det är de som genom att
initiera fler kontakter med pojkarna skapar detta mönster. Pojkarna
”svarar” inte på detta mönster genom att själva initiera fler kontak-
ter med läraren utan i detta fall är pojkar och flickor lika aktiva att
ta kontakt med läraren. I klasser på mellanstadiet som undervisas
av manlig lärare har pojkar fler kontakter med läraren än vad flic-
kor har. Detta mönster upprätthålls främst av att det är pojkarna
själva som förser sig med ett större talutrymme. På högstadiet kom-
municerar manliga lärare i samma utsträckning med pojkar som
med flickor. Det mönstret upprätthålls av lärare och elever tillsam-
mans. De manliga högstadielärarna initierar kontakt med flickor i
samma utsträckning som med pojkar. Det är heller inte någon skill-
nad mellan i vilken utsträckning pojkar respektive flickor initierar
kontakt med läraren.

Resultaten tyder på att i klasser som undervisas av kvinnliga
lärare upprätthålls, såväl skillnader som likheter mellan i vilken ut-
sträckning elever ges och tar utrymme i klassrummet, gemensamt
av lärare och elever. Mönstret för klasser som undervisas av manlig
lärare tyder på att då pojkar och flickor förfogar över lika delar av
den offentliga kommunikationen så bidrar både eleverna och lära-
ren till att mönstret upprätthålls. När pojkar dominerar klassrums-
bilden på så sätt att de kommunicerar mer med läraren än flickorna
skapas detta mönster olika på olika stadier. På lågstadiet är det de
manliga lärarna som konstruerar skillnaden mellan pojkar och flic-
kor med avseende på vilket talutrymme de ges. På mellanstadiet är
det istället främst pojkarna som genom att vara aktiva att söka kon-
takt med läraren som skapar dessa skillnader.
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Kapitel 7

Undervisningsämnets betydelse

Vid genomgång av såväl nationell som internationell forskning
visar det sig att den faktor som kanske främst fångat forskarnas
intresse när det gäller att försöka förstå och beskriva interaktionen
mellan lärare och elever är elevernas kön. Utgångspunkten har ofta
varit att det föreligger skillnad mellan pojkar och flickor i klass-
rummet till pojkarnas ”fördel” på så sätt att pojkarna uppmärksam-
mas i större utsträckning av läraren. Mycket lite forskning har be-
drivits där man systematiskt försökt utröna betydelsen av lärarkön.
I tidigare kapitel i detta arbete har dock betydelsen av lärarkön be-
lysts. Undervisningsämnets betydelse har visserligen i någon mån
fokuserats i tidigare forskning men några mer systematiska jäm-
förande studier har inte bedrivits. I den forskning som fokuserat
undervisningsämnet har det framför allt varit ämnen av naturveten-
skaplig karaktär som varit i fokus. Det är emellertid inte helt klart
eller tydligt varför just dessa ämnen fångat så många forskares in-
tresse. Ett spår som kan skönjas i dessa studier är att skillnaden
mellan pojkar och flickor antas vara störst i just dessa ämnen och
då att flickorna antas ha en särskilt förfördelad situation i dessa
”manliga” ämnen. Dessa studier har då inte kontrasterats med inter-
aktionsmönster från lektioner i humaniora ämnen. Genom att jäm-
föra interaktionsmönster från lektioner i olika ämnen kan man ut-
röna huruvida undervisningsämnet har betydelse eller ej.

Resultaten från studier av interaktion mellan lärare och elever
under lektioner i naturvetenskapliga ämnen pekar inte på några en-
tydiga mönster. Vissa forskare konstaterar att det inte föreligger
någon generell skillnad mellan pojkar och flickor i klassrummet
(exempelvis DeVoe, 1991; Jungwirth, 1991; Worrall & Tsarna,
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1987) men att det finns andra mer specifika skillnader mellan poj-
kar och flickor.

Andra forskare som också fokuserat interaktionen under lek-
tioner i naturvetenskapliga ämnen pekar på tydligare skillnader
mellan pojkar och flickor. Tobin och Garnett (1987) visar på att
pojkar är mer aktiva när undervisningen bedrivs i form av kateder-
undervisning än vad flickorna är. När eleverna arbetar enskilt och
läraren cirkulerar i klassrummet och hjälper enskilda elever har
pojkar och flickor lika mycket kontakt med läraren. Det finns också
studier (Hacker, 1991) som visar på att det visserligen finns köns-
skillnader i interaktionen mellan lärare och elever men att dessa
skillnader är till fördel för flickorna. Det är flickorna som är mer
aktiva och initierar fler kontakter med läraren än vad pojkarna gör.

Man kan nog också anta att det finns en viss könspredispone-
ring för vissa ämnen. Det finns studier som visar att färre pojkar än
flickor har en negativ inställning till naturvetenskapliga ämnen
(Tobin & Garnett, 1987). Vi kan utifrån elevers val av inriktning på
sina gymnasiestudier se en skillnad mellan pojkar och flickor. Inför
läsåret 1998/99 (SCB, 1998) var det ytterst få flickor som sökte de
praktiskt inriktade tekniska gymnasieprogrammen som exempelvis
Bygg-, El- och Industriprogrammen. Få pojkar, alltså det omvända
förhållandet, sökte till utbildningar som Hantverks-, Omvårdnads-
samt Barn- och Fritidsprogrammen. Denna tydliga könssegregation
som visar sig i söktalen till gymnasieskolans praktiska utbildningar
är inte lika tydlig i söktalen till de teoretiska utbildningarna även
om det även här finns tendenser till skillnader mellan pojkars och
flickors utbildningsval. Ungefär 60 % av de sökande till Natur-
vetenskapsprogrammet var pojkar medan ca 60 % av de sökande
till Samhällsvetenskapsprogrammet var flickor. Pojkars respektive
flickors val av mer teoretisk inriktade utbildningsprogram som
Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet
ger antydningar om att elever av olika kön i olika utsträckning före-
drar naturvetenskapliga- respektive humanistiska ämnen. Detta
kanske kan vara ett resultat av att de under grundskoletiden even-
tuellt fått olika uppmärksamhet från läraren i dessa olika ämnen
och detta har påverkat deras intresse för och upplevda framgång i
olika ämnen.



- 94 -

Tidigare forskning har således inte gett några entydiga svar huru-
vida det offentliga talutrymmet i klassrummet är jämlikt eller ojäm-
likt fördelat mellan pojkar och flickor under lektioner i naturveten-
skapliga ämnen. Inte heller har jämförande studier genomförts där
kommunikationsmönster från lektioner i naturvetenskapliga ämnen
har kontrasterats mot mönster från lektioner i ämnen av humanis-
tisk karaktär. En frågeställning som väcks ur dessa tidigare studiers
resultat är huruvida undervisningsämnet påverkar det interaktions-
mönster som utspelar sig mellan lärare och elever. Utifrån resulta-
ten i Worralls och Tsarnas (1987) studie skulle man kunna förvänta
sig att pojkar uppmärksammas mer under lektioner i naturveten-
skap då lärarna själva anger att de har högre förväntningar på
pojkar än flickor i dessa ämnen. Flickor skulle då uppmärksammas
mer i språk då lärarna förväntar sig mer av flickor än pojkar i dessa
ämnen.

Syftet med analyserna i detta kapitel är att ta reda på om och i
så fall hur undervisningsämnet påverkar hur kommunikationen ser
ut i klassrummet. I tidigare kapitel i detta arbete konstaterades att
lärarkön, elevkön samt elevernas ålder har betydelse för hur kom-
munikationsmönstret gestaltar sig men förändras detta mönster när
även undervisningsämnet beaktas eller är mönstret konstant?

De observationer av interaktionen mellan lärare och elever som
ligger till grund för analyser i detta arbete genomfördes under lek-
tioner i matematik och svenska. Såväl manliga som kvinnliga lärare
ingår i studien. Detta gör det möjligt att systematiskt analysera om
det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga lärare i deras
kommunikation med elever av olika kön, analyser som redan gjorts
i tidigare kapitel. Vidare möjliggör det också analyser av om och i
så fall på vilket sätt undervisningsämnet har betydelse för den kom-
munikation som sker och hur den gestaltar sig. Valet av undervis-
ningsämnen, svenska och matematik, gjordes för att kunna ge en
mer nyanserad bild av flickors respektive pojkars situation i klass-
rummet. Dessa två ämnen återfinns i skolans samtliga tre stadier
vilket gör det möjligt att göra jämförelser mellan samma ämnen
över samtliga årskurser.
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Ämnets begränsade betydelse
Tidigare i denna avhandling (kapitel 5) gjordes analyser av hur
variablerna stadium, lärarens kön samt elevens kön förhöll sig såväl
enskilt som i relation till varandra. För att analysera vilken be-
tydelse undervisningsämnet har för den kommunikation som sker
mellan lärare och elever lades även variabeln undervisningsämne
(matematik och svenska) till i variansanalysen. Således genomför-
des en fyrvägs variansanalys med variablerna stadium, lärarkön,
elevkön samt undervisningsämne. Denna analys visade att det inte
finns någon enskild effekt av undervisningsämne, vilket betyder att
generellt kommunicerar lärare och elever lika mycket med varandra
under lektioner i matematik och svenska. De resultat som presente-
rades i Tabell 3 framkom även i denna variansanalys. Det enda nya
resultat som framkom och då undervisningsämnet har betydelse är i
hur variablerna lärarkön och undervisningsämnet förhåller sig till
varandra. En separat analys av dessa två variabler presenteras i ta-
bellen och figuren nedan.

Tabell 12. Betydelsen av lärarkön och undervisningsämnet för antalet kontakter

Source SS df MS F p
Lärarkön (B)
Ämne (D)
BxD
Residual

0.019
0.01
0.039
8.588

1
1
1

1164

0.019
0.019
0.039
0.007

2.55
1.42
5.29

0.11
0.23
0.02

0

0 ,02

0 ,04

0 ,06

0 ,08

0 , 1

0 ,12

Matematik Svenska

K
o

n
ta

kt
e

r/
m

in
u

t

Man

Kvinna

Figur 13. Manliga och kvinnliga lärares kontakter med eleverna under lektioner
i matematik och svenska.
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Den interaktionseffekt som återfinns mellan variablerna undervis-
ningsämne och lärarkön förklaras av att kvinnliga lärare kommuni-
cerar mer med eleverna under lektioner i matematik än vad deras
manliga kollegor gör (t=-2.64, p=0.009). Det föreligger däremot
inte någon skillnad mellan i vilken utsträckning kvinnliga och man-
liga lärare (t=0.52, p=0.6) kommunicerar med eleverna under lek-
tioner i svenska. Interaktionseffekten mellan lärarkön och undervis-
ningsämne förklaras således av att kvinnliga lärare kommunicerar
mer med elever i matematik medan det inte föreligger någon skill-
nad mellan i vilken utsträckning manliga och kvinnliga lärare kom-
municerar med elever i svenska.

Diskussion
Resultaten i detta kapitel har visat att undervisningsämnet i sig inte
betingar några skillnader med avseende på i vilken utsträckning
kommunikation sker mellan lärare och elever. Undervisningsämnet
visar sig endast ha betydelse i kombination med lärarkön vilket
innebär att kvinnliga lärare kommunicerar mer med eleverna i
matematik än vad deras manliga kollegor gör. Detta resultat är
intressant utifrån ett resonemang om att matematik skulle vara
”manligt” ämne medan svenska skulle kunna betraktas som ett
”kvinnligt” ämne. De kvinnliga lärarna kommunicerar mer med
eleverna i ett ”manligt” ämne.

Utifrån Worralls och Tsarnas studie (1987) gjordes antagandet
att man kanske skulle kunna förvänta sig att pojkar gavs större
utrymme i matematik då lärare har större förväntningar på dem i
naturvetenskapliga ämnen. Det samma skulle då gälla för flickor i
svenska då lärare har större förväntningar på dem i språk. Resulta-
ten i denna studie styrker dock inte dessa antaganden. Undervis-
ningsämnet har inte betydelse för i vilken utsträckning pojkar res-
pektive flickor kommunicerar med läraren. Skillnader och likheter
mellan vilket utrymme pojkar och flickor ges och själva förser sig
med är oberoende av undervisningsämnet.

I denna studie kan alltså inte några generella skillnader mellan
pojkar och flickor hänföras till eller förklaras av undervisnings-
ämnet.
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Kapitel 8

Betydelsen av undervisningsgruppens
storlek

Tidigare forskning kring klasstorlekens betydelse har huvudsak-
ligen fokuserat vilken påverkan klasstorleken har på elevernas pres-
tationer. Utifrån den genomgång som gjordes i kapitel 3 kan det
konstateras att det är svårt att dra några generella slutsatser vad
gäller betydelsen av klasstorlekens effekt på elevernas prestationer.
I Hanusheks (1986) metaanalys framkom motstridiga resultat där
vissa studier visade att prestationerna ökar med ökad klasstorlek
medan andra studier visade det motsatta förhållandet, dvs. att ele-
verna presterade bättre i små klasser.

Vilken betydelse klasstorleken har för processerna i klassrum-
met, där ibland kommunikationen mellan lärare och elever, är inte
ett område som belysts i någon större utsträckning. De studier som
fokuserat detta (exempelvis Colnerud, 1988; Galton & Patrick,
1990; Hargreaves, Galton & Pell, 1998; Korostoff, 1998) visar att
arbetet i klassrummet inte på ett självklart sätt förändras då antalet
elever i klassrummet minskar. En vanlig uppfattning är annars att
mindre klasser innebär att varje enskild elev får mer uppmärksam-
het av läraren.

Syftet med detta kapitel är tvåfaldigt. Det första syftet är att
undersöka huruvida undervisningsgruppens storlek påverkar antalet
kontakter mellan lärare och elever. Förhåller det sig så att elever i
mindre undervisningsgrupper får mer uppmärksamhet av läraren
eller saknar gruppstorleken betydelse?

Det andra syftet är att undersöka om antalet kontakter läraren
har med eleverna är konstant eller varierar med gruppstorleken.
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Specifika metodfrågor
I detta kapitel har begreppet undervisningsgruppens storlek en
central betydelse. Ett vanligt mått vid studier av klasstorlekens
betydelse har varit lärartäthet vilket motsvarar antalet lärare per
100 elever enligt svenskt sätt att beräkna lärartätheten. Detta är
således ett genomsittligt mått för en skola eller ett område och som
skiljer sig från det faktiska antal elever som befinner sig i klass-
rummet samtidigt.

I denna delstudie används begreppet undervisningsgruppens
storlek för att särskilja vad som avses i detta sammanhang. Under-
visningsgruppens storlek utgörs här av det faktiska antal elever som
var närvarande vid det tillfälle då observationen genomfördes. Det-
ta innebär att det i de flesta fall utgör en avvikelse från klasstor-
leken, som här utgörs av det totala antalet elever som tillhör den
specifika klassen. Att undervisningsgruppens storlek i de flesta fall
avviker från klasstorleken beror exempelvis på elevers frånvaro på
grund av sjukdom, att vissa elever har stödundervisning som sker
hos speciallärare eller elever som går ifrån undervisningen av andra
skäl. I figuren nedan visas hur många grupper av olika gruppstorlek
som ingår i materialet som ligger till grund för genomförda ana-
lyser.
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Figur 14. Fördelning av gruppstorlekar (totalt 58 grupper).
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För att analysera sambandet mellan undervisningsgruppens storlek
och i vilken utsträckning genomsnittseleven har kontakt med lära-
ren har polynomial regression genomförts. Polynomial regression
kan användas bl.a. då den faktiska kurvlinjära funktionen är okänd
eller då den är för komplex för att kunna användas i förklarings-
syfte (Neter, Kutner, Nachtsheim & Wasserman, 1996). Modeller
med polynomial regression ger en approximerad bild av hur det
kurvlinjära förhållandet ser ut mellan två olika variabler. Denna
approximation ger vanligtvis en god bild över detta samband mel-
lan de två variablerna i förhållande till de data som regressionen är
beräknad på. Detta innebär samtidigt att tolkningar eller predice-
ringar av hur sambandet skulle kunna se ut utanför de gränser inom
vilka det insamlade materialet håller sig inte kan göras. I förelig-
gande studie finns undervisningsgrupper som har mellan 9 och 29
elever. De begränsningar som finns med polynomial regression
innebär följaktligen att några tolkningar eller prediceringar för
grupper med färre än 9 eller fler än 29 elever inte kan göras.

För att ta reda på vilken betydelse undervisningsgruppens stor-
lek har för lärarens kontakter med eleverna i klassrummet har linjär
regression använts som analysmetod.

Gruppstorlek och kontakter mellan lärare och
elever
Analyser av vilken inverkan undervisningsgruppens storlek har på
antalet kontakter den enskilde eleven har med lärare visar att det
finns ett samband mellan dessa variabler (r=0.40, p<0.0001). Sam-
bandet kan förklaras med hjälp polynom funktion av andra graden.
Polynom funktion av tredje graden uppvisar också den ett signifi-
kant värde, dock ökar inte förklaringsvärdet nämnvärt varför en
funktion av andra graden använts för att beskriva förhållandet
mellan variablerna. Hur detta kurvlinjära samband mellan undervis-
ningsgruppens storlek och totala antalet kontakter elever har med
lärare under lektionstid ser ut illustreras i Figur 15.
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Figur 15. Sambandet mellan undervisningsgruppens storlek och kommunika-
tionen mellan lärare och enskild elev.

Varje ring i figuren motsvarar en enskild elevs interaktion med
läraren per minut. En elev (motsvarar ringen längst upp i figurens
högra hörn) avviker genom att ha markant fler kontakter med
läraren under lektionen än vad övriga elever har. Denna elev är en
pojke på mellanstadiet som har elevassistent. Pojkens kontakter
med elevassistenten är inte registrerade då det är elevernas kontak-
ter med läraren som är i fokus för denna studie.

Sambandet som illustreras i figuren ovan visar att eleverna i de
mindre undervisningsgrupperna har något mer kommunikation med
lärarna än eleverna i de större grupperna. Det värde som den för-
klarade variansen (r2=0.16) anger innebär att individuella skillnader
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mellan eleverna i avseende på i vilken utsträckning de har kontakt
med läraren under lektionstid till 16 % kan förklaras med hjälp av
storleken på undervisningsgruppen. Detta betyder samtidigt att de
skillnader som finns mellan eleverna vad gäller deras kontakter
med läraren till 84 % måste förklaras med andra faktorer än stor-
leken på undervisningsgruppen. Det förklaringsvärde som dock
finns med undervisningsgruppens storlek härrör sig till grupper om
maximalt 19 elever (r2=0.16). I grupper med 20 till 29 elever
återfinns inte något förklaringsvärde av gruppstorleken (r2=0.01).
Detta innebär att gruppstorleken har viss betydelse när elevantalet
inte överstiger 19 elever men saknar betydelse för grupper med
minst 20 elever. I grupper med 9 elever har genomsnittseleven mer
kontakt med läraren än vad genomsnittseleven i en grupp med 19
elever har. Det föreligger däremot inte någon skillnad mellan
genomsnittselever i grupper om 20 eller 29 elever utan de har lika
mycket kontakt med läraren.

Det samband som ändock föreligger mellan undervisnings-
gruppens storlek och elevernas kontakter med lärare ger indika-
tioner om att mindre klasser till viss del ger större utrymme för den
enskilde eleven att ha kontakt med läraren. Vad som i detta sam-
manhang också måste beaktas är den spridning som finns mellan
eleverna i de olika grupperna. I Figur 15 visas också varje enskild
elevs kontakter med läraren. Spridningen mellan eleverna är mer
markant i de mindre grupperna än i de större grupperna
(r-rang=0.45, p<0.05). I gruppen med 12 elever har den elev som har
flest kontakter med läraren 19 kontakter under en 40 minuters
lektion medan den elev i gruppen om 24 elever som har flest
kontakter med läraren har 13 kontakter under samma tid. I nästan
samtliga grupper återfinns också elever som inte har någon kontakt
med läraren alls under de observerade lektionerna.

Dessa resultat innebär att elever generellt inte gynnas av små
undervisningsgrupper. Det förefaller istället vara så att i mindre
grupper ges och förser sig vissa elever med mer lärarkontakter. I de
större grupperna blir skillnaderna mellan eleverna mindre. Resul-
taten tyder alltså på att antaganden om att eleverna skulle gynnas
av mindre undervisningsgrupper inte på ett självklart sätt gäller.
Små undervisningsgrupper förefaller snarare gynna vissa elever på
så sätt att de ges möjlighet att ta för sig och att också läraren ger
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dem mer uppmärksamhet. I de större klasserna är skillnaderna mel-
lan de enskilda eleverna inte lika påtaglig.

Lärarens totala antal kontakter med eleverna
Analyser av vilken betydelse undervisningsgruppens storlek har för
i vilken utsträckning lärare kommunicerar med eleverna visar att
storleken inte har betydelse då något samband mellan dessa va-
riabler inte föreligger (r=-0.20, ns). Skillnaderna mellan lärarna är
påtaglig men är alltså inte relaterad till hur stor undervisningsgrupp
de undervisar i. Det förefaller således vara andra faktorer än grup-
pens storlek som påverkar i vilken utsträckning lärare kommunice-
rar med sina elever. I figuren nedan illustreras hur de olika lärarnas
kontakter med elever sprider sig i förhållande till olika storlekar på
undervisningsgrupperna. Mätvärdet för varje enskild lärare är
markerad med en ring.
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Figur 16. Förhållandet mellan undervisningsgruppens storlek och lärarens kon-
takter med eleverna i klassrummet.

Det framgår tydligt att skillnaderna mellan lärarna är stor. Detta
förhållande kan exemplifieras med att jämföra de lärare som har
grupper med 22 elever. Dessa lärare skiljer sig åt på så sätt att en
lärare har 125 kontakter med eleverna under en 40 minuters lektion
medan en annan lärare har 53 kontakter med sina elever under
samma tid. Den lärare som har minst antal kontakter med eleverna
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har bara 5 kontakter med sina 21 elever under en 40 minuters lek-
tion medan den lärare som har flest kontakter har 125 kontakter
med sina 22 elever under samma tid. Skillnaderna mellan hur ofta
olika lärare har kontakt med sina elever måste istället förklaras med
andra faktorer än gruppstorlek.

Diskussion
Resultaten visar att undervisningsgruppens storlek inte på ett
självklart sätt påverkar i vilken utsträckning de enskilda eleverna
har kontakt med läraren under lektionstid. Ett visst samband finns
mellan gruppstorlek och hur mycket kontakt den enskilde eleven
har med läraren. Skillnaderna mellan hur mycket kontakt de olika
eleverna har med läraren förklaras dock endast till 16 % med
gruppstorlek. Till största delen förklaras således skillnaderna med
andra faktorer än just gruppstorlek. Resultaten visar också att lära-
rens totala kontakter med eleverna inte ökar med stigande storlek
på undervisningsgruppen utan gruppstorlek synes sakna betydelse
för lärarens del. Detta betyder att en lärare med exempelvis en
grupp med 27 elever kan ha lika mycket (eller lite) kontakt med
eleverna som en lärare med 12 elever. Det skiljer sig således åt
mellan olika lärare i vilken utsträckning de har kontakt med
eleverna och denna skillnad kan inte härledas till gruppens storlek.
Resultaten i denna studie sammanfaller alltså med de resultat som
bl.a. Galton och Patrick (1990), Hargreaves, Galton och Pell (1998)
samt Korostoff (1998) presenterat.

En förklaring till att undervisningsgruppens storlek saknar
betydelse för lärarnas kontakter med elever skulle kunna vara att
lärarens personliga stil och förhållningssätt i klassrummet har större
betydelse än gruppstorlek för hur kommunikationen ser ut. Det kan
vara så att vissa lärare är mer aktiva och måna om att ha frekvent
kommunikation med eleverna än vad andra lärare är. Dessa anta-
ganden kan stödjas med hjälp av Magnussons (1998) studie av
lärarkunskapens uttryck. I hans studie framkom att den kunskap
lärare besitter till viss del är delad och gemensam i lärarkollegiet
men att det finns stora variationer i lärares kunskap som snarare
kan relateras till och förklaras med hjälp av lärarens personlighet
snarare än gemensamma kontextuella faktorer. Lärares olika
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personligheter och undervisningsstilar skulle kunna vara en för-
klaring till varför lärare i så olika utsträckning kommunicerar med
eleverna.

En annan förklaring till skillnader mellan hur mycket kontakt
olika lärare har med eleverna skulle kunna vara att olika undervis-
ningsformer på olika sätt påverkar interaktionen i klassrummet. I
denna studie har inte hänsyn tagits till undervisningsformer varför
några analyser av dess betydelse inte kan göras. Det är dock rimligt
att anta att det sätt på vilket undervisningen bedrivs har betydelse
för den interaktion som sker mellan lärare och elever. En lärare
som ”föreläser” för sina elever i samband med genomgångar torde
ha färre kontakter med eleverna än en lärare som genom dialog
med eleverna går igenom ett visst avsnitt i undervisningen. Vi vet
emellertid från tidigare forskning (Granström, 1997) att arbetsfor-
men i klassrummet har betydelse för hur eleverna upplever sin
situation i klassrummet medan klasstorleken saknar betydelse för
hur situationen upplevs. Arbetsformen har avgörande betydelse för
hur eleverna uppfattar tillfredsställelsen med lektionen, i vilken ut-
sträckning de upplever att de har möjlighet att interagera med sina
kamrater, hur svåra de uppfattar att arbetsuppgifterna är samt hur
de upplever relationen till sina klasskamrater. Det är således utifrån
dessa resultat rimligt att också anta att olika undervisningsformer
påverkar i vilken utsträckning lärare och elever har kontakt med
varandra under lektionstid.

En tredje förklaring till skillnader mellan hur mycket kontakt
olika lärare har med sina elever kan vara hur elevgruppen är sam-
mansatt. Eleverna kan behöva olika mycket stöd och hjälp av lära-
ren i skolarbetet. En grupp med exempelvis 17 elever kan kännas
mer betungande att undervisa i än i en grupp med 27 elever, bero-
ende på vilka elever det är som ingår i de respektive grupperna.

En fjärde förklaring skulle kunna vara att lärarna inte är utbil-
dade för att hantera olika gruppstorlekar på olika sätt utan att sam-
ma arbetsformer används oavsett undervisningsgruppens storlek.
Detta antagande kan stödjas av Hargreaves, Galton och Pell (1998)
samt Korostoffs (1998) forskningsresultat där det framkom att
lärarna behöver undervisa i mindre grupper under en ganska lång
tid innan några egentliga effekter av minskad gruppstorlek kan
identifieras.
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I ett antagande om att möjligheten till, för eleverna, individuell
interaktion med läraren skulle minska proportionerligt med under-
visningsgruppens storlek är det underförstått att det skulle finnas en
viss total interaktionsmängd som läraren har med eleverna under en
given tidsperiod. Resultaten i denna studie motbevisar dock att det
skulle finnas någon form av sådant ”nollsummespel” i klassrum-
met. Om det funnits en tydligt samband mellan undervisningsgrup-
pens storlek och lärares kontakter med eleverna hade detta kunnat
tolkas som att det råder en form av nollsummespel vad gäller anta-
let kontakter mellan lärare och elever. Det hade då funnits en viss
mängd kommunikation tillgänglig som skulle ha delats mellan ele-
verna. Resultaten i denna studie visar istället på är att det utrymme
som finns för kommunikation varierar mellan de olika lärarna.

Ett resultat som framkom är att spridningen mellan i vilken
utsträckning de enskilda eleverna har kontakt med läraren är större
i de mindre än i de större grupperna. En tolkning av detta resultat
kan vara att i mindre undervisningsgrupper gynnas vissa elever på
så sätt att de ges möjlighet till att så väl av läraren få som att själva
förse sig med större utrymme. I nästan samtliga grupper återfinns
också elever som inte har någon kontakt alls med läraren under
lektionstid. Resultaten här ligger i linje med det Colnerud (1988)
kom fram till. Hon visade i en studie att elever med svårigheter fick
mer uppmärksamhet av läraren i större undervisningsgrupper (≥20
elever) än i mindre grupper (≤19 elever). En tolkning av resultatet
som Colnerud gjorde var att elever utan svårigheter i skolan tar mer
tid i anspråk av läraren i mindre grupper än vad de gör i större
grupper. I den aktuella studien kan några uttalanden om huruvida
elever med eller utan svårigheter gynnas eller missgynnas inte
göras. Resultaten visar emellertid att en del elever tar för sig och
förses med större uppmärksamhet i klassrummet än vad andra ele-
ver gör och att denna spridning blir mer påtaglig i de mindre grup-
perna. Resultaten motstrider också delvis Leinhardts och Bickels
(1989) hypoteser om att elever i mindre klasser har färre konkur-
renter om lärarens uppmärksamhet och därmed har större möjlighe-
ter till individuell kontakt med läraren än elever i större grupper.
Visserligen blir antalet konkurrenter färre i de mindre än i de större
grupperna men villkoren för konkurrensen kan antas bli olika bero-
ende på gruppstorlek. Detta skulle kunna förklara varför den
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individuella kontakten med läraren inte minskar proportionerligt
med ökat antal elever i gruppen.

Resultaten visar alltså att skillnaderna i vilken utsträckning ele-
verna har individuell kontakt med läraren endast till 16 % kan för-
klaras med hjälp av undervisningsgruppens storlek. Dessutom visar
resultaten också att den effekt som ändock finns av gruppstorleken
kan härledas till grupper om nio till 19 elever medan gruppstorle-
ken helt saknar betydelse i grupper om 20 till 29 elever. För att för-
stå och försöka förklara skillnader mellan olika elevers kommuni-
kation med läraren måste vi alltså söka efter andra faktorer än
undervisningsgruppens storlek. I diskussionen till detta kapitel har
några tänkbara alternativa faktorer diskuterats, exempelvis lärarens
stil, undervisningsformer och gruppsammansättning. För att finna
ut om och i så fall hur dessa eller andra faktorer påverkar interak-
tionen mellan lärare och elever måste göras genom fortsatt forsk-
ning på området. Detta ligger emellertid utanför vad som avses
göras inom detta arbete.
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Kapitel 9

Variationer bland pojkar och flickor

I tidigare kapitel har analyser gjorts av vilken betydelse elevens
kön, lärarens kön, undervisningsämnet samt gruppstorleken har för
den interaktion som sker mellan lärare och elever i klassrummet. I
hittills genomförda analyser och resultatbeskrivningar har i huvud-
sak eleverna beaktats utifrån sina respektive grupptillhörigheter,
dvs. att vara pojke eller flicka. I det kapitel där betydelsen av
gruppstorleken analyserades visades också att det finns en sprid-
ning i materialet, dvs. att vissa enskilda elever får och själva förser
sig med mer uppmärksamhet än andra elever. Flera tidigare studier,
såväl nationella som internationella (exempelvis Bailey, 1993;
Brophy, 1985; J. Einarsson & Hultman, 1985; Hargreaves &
Comber, 1998; Kelly 1988), har visat att pojkar generellt dominerar
klassrumsinteraktionen. Det finns också studier som visat att pojk-
dominansen i klassrummet inte är så entydig eller självklar som
ibland görs gällande utan att det snarare förefaller vara ett mindre
antal pojkar som har mycket kontakt med läraren (se exempelvis
Bailey, 1993; Croll, 1985; D. Sadker & M. Sadker, 1985) och som
således skapar den generella pojkdominansen i klassrummet. I
resultaten presenterade i denna avhandling framgår att pojkar gene-
rellt dominerar klassrumsinteraktionen. Det förefaller vara rimligt
att anta att det finns en stor spridning mellan de olika eleverna
inom såväl pojk- som flickgruppen.

Ett syfte med detta kapitel är att belysa den spridning som finns
inom pojk- respektive flickgruppen.

Vi vet också från analyser i tidigare kapitel att gruppstorleken
har viss betydelse för i vilken utsträckning elever har kontakt med
läraren och att detta gäller för grupper om nio till 19 elever. Detta
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resultat visar sig vid analyser av hela materialet. Ett andra syfte
med detta kapitel är att undersöka om gruppstorleken har någon
betydelse för pojkgruppens dominans över kontakterna med läraren
eller varierar dominansen med undervisningsgruppens storlek?

I analyserna av lärares kontakter med elever framgick att det är
stor variation mellan i vilken utsträckning olika lärare kommuni-
cerar med sina elever och att detta inte var relaterat till undervis-
ningsgruppens storlek. Utifrån den totala mängden kommunikation
som äger rum i klassrummet kan man urskilja att det i hög grad
varierar hur mycket kommunikation som äger rum mellan lärare
och elever. Grupperna kan utifrån detta klassificeras som grupper
där den totala talaktiviteten är låg respektive hög. Ett tredje syfte är
att jämföra pojkars respektive flickors talutrymme i grupper med
olika kommunikationsnivå.

Specifika metodfrågor
I detta kapitel används liksom i föregående kapitel det datamaterial
som samlades in vid de 58 genomförda klassrumsobservationerna. I
de analyser som rör spridningen inom pojk- respektive flickgrup-
pen är emellertid en elev bortplockad ur materialet. Anledningen
till detta är att denna elev (se Figur 15) har ett antal kontakter med
läraren som markant överskrider övriga elevers kontakter med lära-
ren. Denna pojke har 0.9 kontakter per minut med läraren medan de
övriga pojkar som ingår i studien som har mest kontakter med lära-
ren har 0.52 kontakter per minut. Han kan således betraktas som
”extremelev” varför han plockats bort ur analyserna av spridningen
i materialet. I övriga analyser i så väl detta kapitel som i övriga
kapitel finns han dock med. Då det totala datamaterialet är så pass
stort (1 168 elever) har detta enskilda värde för denna pojke inte
någon effekt på övriga beräkningar och analyser som har gjorts.

Spridning inom pojk- och flickgrupperna
Analyser av skillnader mellan pojkar och flickor som presenterats i
tidigare kapitel har i flera fall visat att pojkar får och tar för sig på
så sätt att de har fler kontakter med läraren än vad flickor har. Hur
spridningen ser ut inom respektive grupp illustreras i tabellen
nedan.
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Tabell 13. Spridningen inom pojk- respektive flickgruppen

antal medel-
värde

median standard-
avvikelse

lägsta
värde

högsta
värde

Pojkar
Flickor

608
559

0.10
0.08

0.08
0.06

0.09
0.07

0.00
0.00

0.52
0.52

I tabellen ovan kan utläsas att pojkar som grupp har ett högre
genomsnittligt antal kontakter per minut med läraren jämfört med
flickorna (t=4.78, p<0.0001). Standardavvikelsen inom pojkgrup-
pen är något högre än inom flickgruppen. Det framgår också i
tabellen ovan att det finns såväl flickor som pojkar som inte har
någon kontakt med läraren alls under lektionstid (lägsta värde
0.00). Samtidigt finns det i båda grupperna elever som har 0.52
kontakter per minut med läraren, vilket motsvarar ca 21 kontakter
med läraren under en 40 minuters lektion. Det finns alltså flickor
som har lika mycket kontakt med läraren som de mest aktiva poj-
karna och det finns såväl pojkar som flickor som inte har någon
kontakt alls med läraren under lektionstid.

Faktum kvarstår dock att pojkar som grupp betraktat har fler
kontakter med läraren än vad flickor har, samtidigt som skillnaden
mellan de elever som har mest och de elever som har minst kontakt
med läraren är lika stor inom de båda grupperna. Medelvärden och
standardavvikelser visar dock på att fördelningen inom respektive
grupp skiljer sig åt. I Tabell 14 och Tabell 15 visas hur stor andel (i
%) av flickorna och pojkarna som har fler respektive färre kontak-
ter med läraren än vad pojkar respektive flickor har i genomsnitt.

Tabell 14. Andel pojkar och flickor som har mindre respektive mer kontakt än
genomsnittspojken (i %)

Mindre kontakt än
genomsnittspojken

Mer kontakt än
genomsnittspojken

Pojkar
Flickor

61
73

39
27
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Tabell 15. Andel pojkar och flickor som har mindre respektive mer kontakt än
genomsnittsflickan (i %)

Mindre kontakt än
genomsnittsflickan

Mer kontakt än
genomsnittsflickan

Pojkar
Flickor

56
62

44
38

I tabellerna ovan framgår att 62 % av flickorna och 56 % av poj-
karna har lika mycket eller mindre kontakt med läraren än vad
genomsnittsflickan har. Mer än hälften av flickorna och pojkarna
har alltså mindre antal kontakter med läraren än vad flickgruppen i
genomsnitt har. Av flickorna är det 27 % som har lika mycket kon-
takt eller mer kontakt med läraren än vad genomsnittspojken har. I
pojkgruppen är det 39 % som har lika mycket kontakt eller mer
kontakt med läraren än genomsnittspojken. Det finns således fler
pojkar än flickor som är aktiva och ”dominerar” klassrummet vilket
gör att pojkar som grupp har ett högre medelvärde och därför, som
grupp betraktade, dominerar klassrumsbilden. Även om pojkarna
som grupp dominerar så finns det en stor andel pojkar som har
samma utrymme i klassrummet som flickorna. Det finns också flic-
kor (27 %) som är lika aktiva och tar för sig och förses med samma
utrymme som de aktiva pojkarna.

Kön och undervisningsgruppens storlek
Analyser i tidigare kapitel har visat att pojkar som grupp har fler
kontakter med läraren än flickor. Vad som emellertid inte beaktats i
tidigare kapitel är huruvida undervisningsgruppens storlek påverkar
pojkars och flickors utrymme i klassrummet vilket är ett syfte med
detta kapitel. I tabellen nedan visas analys (ANOVA) av effekten
av elevkön samt undervisningsgruppens storlek.

Tabell 16. Betydelsen av elevkön samt undervisningsgruppens storlek

Source SS df MS F p
Elevkön (A)
Antal elever (B)
AxB
Residual

0.04
1.56
0.12
6.50

1
17
17

1132

0.04
0.09
0.01

7.05
16.02
1.26

0.008
<0.0001

0.21
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I tabellen ovan framgår att det finns en effekt av elevkön samt en
effekt av undervisningsgruppens storlek. Detta är samma resultat
som framkommit i tidigare kapitel. Resultaten innebär att pojkar
har fler kontakter med läraren än vad flickor har samt att elever i
mindre undervisningsgrupper har mer kommunikation med läraren
än vad eleverna i de större grupperna har. Det föreligger inte någon
signifikant interaktionseffekt mellan variablerna elevkön och
undervisningsgruppens storlek. Hur dessa variabler förhåller sig till
varandra illustreras i figuren nedan.
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Figur 17. Pojkars och flickors kontakter med läraren i undervisningsgrupper av
olika storlek.

Att det inte föreligger någon signifikant interaktionseffekt mellan
undervisningsgruppens storlek och hur mycket kontakt pojkar res-
pektive flickor har med läraren innebär att pojkar som grupp har
fler kontakter med läraren oavsett undervisningsgruppens storlek
när hänsyn är tagen till hela materialet. I tidigare kapitel konstate-
rades att undervisningsgruppens storlek har viss betydelse för hur
mycket kommunikation eleverna har med läraren och att detta gäll-
de för grupper om maximalt 19 elever. Närmare analyser av i vilka
gruppstorlekar pojkar har mer kommunikation med läraren än vad
flickor har, visar att i grupper om maximalt 19 elever återfinns
detta mönster endast som en tendens (t=1.71, p=0.09). I grupper
om 20 eller fler elever är mönstret tydligt (t=3.86, p=0.0001), dvs.
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pojkarna har mer kommunikation med läraren än vad flickorna har.
Resultaten visar att pojkar och flickor i stort sett kommer till tals
med läraren i samma utsträckning i grupper om maximalt 19 elever
(tendens finns emellertid till att pojkar har något fler kontakter)
medan skillnaden mellan pojkar och flickor blir mer framträdande i
grupper om 20 eller fler elever.

Talaktiviteten i klassrummet
Det har tidigare i detta arbete påvisats att det inte föreligger något
samband mellan antalet elever i undervisningsgruppen och hur
mycket kontakt den enskilde läraren har med sina elever. Varia-
tionen mellan olika lärare och därmed olika grupper var stor i av-
seende hur mycket kommunikation som ägde rum mellan lärare
och elever under pågående lektion. Denna variation tyder också på
att det finns grupper som kan karaktäriseras som mer pratsamma
medan andra som mer tysta. Inledningsvis i detta kapitel angavs att
ett syfte var att undersöka om pojkars respektive flickors talutrym-
me skiljer sig åt beroende på om talaktiviteten är hög respektive låg
i de olika undervisningsgrupperna.

För att ta reda på huruvida talaktiviteten i gruppen har bety-
delse för pojkars respektive flickors kontakter med läraren har en
indelning av grupperna gjorts utifrån om de är att karaktärisera som
”pratsamma” respektive ”tysta” grupper. Klassificeringen av grup-
perna har gjorts utifrån det medelvärde som gäller för alla grupper
(m=0.09), dvs. det genomsittliga antal kontakter mellan lärare och
elever som äger rum i grupperna per minut. De grupper som har ett
medelvärde som överskrider genomsnittet för samtliga grupper har
klassificerats som pratsamma grupper medan de grupper vars me-
delvärde är lägre än genomsnittet klassificerats som tysta grupper.

I tabellen nedan visas jämförelser mellan pojkar och flickor
med hänsyn till om grupperna klassificerats som pratsamma res-
pektive tysta.
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Tabell 17. Elevers genomsnittliga kommunikation med lärare (antal kontakter
per minut)

grupp pojkar flickor t p
pratsam
tyst

0.15
0.07

0.12
0.06

3.56
2.70

0.0004
0.0072

I tabellen ovan framgår att oavsett om undervisningsgruppen klas-
sificerats som pratsam eller tyst är det pojkarna som står för mer-
parten av kontakter med läraren. Detta betyder att oavsett om lä-
raren har mycket eller lite kontakt med eleverna så är det främst
pojkarna som denne har kontakt med.

Diskussion
Resultaten av analyser av spridningen inom pojk- och flickgruppen
visar på att det inte finns någon regel utan undantag. Pojkar som
grupp betraktat dominerar visserligen kommunikationen mellan
lärare och elever under lektionstid men variationen mellan i vilken
utsträckning de enskilda pojkarna har kontakt med läraren är lika
stor som variationen inom flickgruppen. Detta är ett faktum som
kan vara värt att lyfta fram i den debatt som finns angående pojkars
och flickors situation i skolan. Att helt och hållet föra resone-
manget utifrån att flickor måste uppmärksammas mer kan leda till
risker att enskilda pojkar kommer att komma i skymundan, dvs. de
pojkar som redan har lite kontakt med läraren riskerar att även fort-
sättningsvis ha få kontakter med läraren. Det är alltså viktigt att i
dessa sammanhang se till individerna i grupperna och inte enbart
föra diskussioner utifrån grupptillhörighet.

Närmare granskningar av förhållandet mellan undervisnings-
gruppens storlek och i vilken utsträckning pojkar respektive flickor
har kontakt med läraren visar att pojkar tydligare dominerar klass-
rumsbilden i grupper med 20 eller fler elever. Detta medför således
att flickor skulle ”tjäna” på grupper om nio till 19 elever på så sätt
att de i dessa grupper har större möjligheter till att ha lika mycket
kommunikation med läraren som pojkarna har.

Flickornas gynnas däremot inte mer i ”tysta” grupper jämfört
med i mer ”pratsamma” grupper. Oavsett om gruppen är att karak-
tärisera som pratsam eller tyst dominerar pojkarna.
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Sammanfattningsvis kan sägas att när man diskuterar skillnader
mellan pojkar och flickor måste hänsyn även tas till den spridning
som finns inom de två grupperna av elever. Skillnaden är lika stor
mellan de pojkar som har minst respektive mest kontakt med lära-
ren som den mellan de flickor som har minst respektive mest
kontakt med läraren. Emellertid kvarstår dock faktum att pojkar
som grupp har ett större utrymme än flickor i den offentliga klass-
rumsinteraktionen. Det förefaller som om flickor skulle gynnas av
mindre undervisningsgrupper, dvs. maximalt 19 elever i gruppen. I
dessa grupper har de större möjligheter till att ha lika mycket inter-
aktion med läraren som pojkarna, vilket inte är fallet i grupper om
20 eller fler elever.
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Del III

Lärares uppfattningar om interaktionen
med eleverna – en fokusgruppsstudie

Denna del består av två kapitel. I kapitel 10 beskrivs syftet med
delstudien. Därefter redogörs för de metodologiska utgångspunkter
som ligger till grund för delstudien, bl.a. redogörs för fokusgrupper
som datainsamlingsmetod.

I kapitel 11 redovisas de resultat som framkommit vilka belyser
lärares föreställningar eller uppfattningar om sin interaktion med
eleverna. Avslutningsvis diskuteras resultaten.
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Kapitel 10

Delstudiens utformning och
metodologiska överväganden

Observationsstudien som presenterades i föregående del i avhand-
lingen visar att elevkön, lärarkön och elevens ålder har betydelse
för den interaktion som utspelar sig mellan lärare och elever.
Gruppstorlek har bara i viss mån betydelse för hur kommunikation-
en ser ut, medan undervisningsämne i stort sett saknar betydelse.
Valet av variablerna elevkön, lärarkön, elevens ålder, undervis-
ningsämnet samt gruppstorleken härrör sig från genomgång av tidi-
gare forskning. I observationsstudien intogs ett forskarperspektiv
för att undersöka interaktionen mellan lärare och elever. Det gjor-
des genom att jag som forskare, utifrån genomgång av tidigare
forskning, identifierade och undersökte ett antal variabler som
kunde antas ha betydelse för den interaktion som sker i klassrum-
met. Det var också jag som forskare som observerade och registre-
rade den interaktion som ägde rum. Interaktionen mellan lärare och
elever kan också belysas ur ett lärarperspektiv, alltså vad är det som
lärarna uppfattar som betydelsefullt för arbetet med eleverna i
klassrummet.

Syftet med föreliggande delstudie är utgå från vad lärarna själva
explicit berättar om sina uppfattningar eller beskrivningar av inter-
aktionen med eleverna i klassrummet. Det blir således ett lärar-
perspektiv som kommer att genomsyra denna delstudie då det är
lärarnas egna berättelser som ligger till grund för de analyser som
senare kommer att göras. Avsikten är också att med hjälp av
lärarnas berättelser om klassrumspraktiken kunna belysa och tolka
de resultat som framkommit i observationsstudien.
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Inledningsvis i detta kapitel kommer en teoretisk referensram att
ges vilken handlar om föreställningarnas eller uppfattningarnas
betydelse för det praktiska handlandet. Därefter kommer jag att
redogöra för hur data samlats in och bearbetats.

Meningsskapande
För att förstå omvärlden och göra den meningsfull för oss konst-
ruerar vi mening och betydelse för handlingar, normer, händelser,
situationer etc. som förekommer i vår omvärld. Ett sätt att beskriva
och förklara hur vi förstår omvärlden är att använda begreppet
meningsskapande (G. Morgan, 1986; Weick, 1979, 1993, 1995).
Meningsskapande ger oss inte bara en grund för hur vi kan förstå
och tolka omvärlden utan ger oss också grund för det egna handlan-
det i den värld vi befinner oss i. En viktig komponent i begreppet
meningsskapande är att det innefattar ett handlingsmoment, dvs. att
människor aktivt skapar mening eller förståelse av den omvärld vi
befinner oss i. Det är individen/gruppen själv som, medvetet eller
omedvetet, skapar mening. Resultaten av meningsskapande pro-
cesser kan ses som schema eller kartbilder. Schema kan beskrivas
som aktivt informationssökande strukturer som tar emot informa-
tion och bestämmer handling. Schemat ger oss en förståelse för hur
vi ska angripa och hantera information. Schema ska inte betraktas
som något statiskt förhållande utan ny information förändrar tidi-
gare schema, således är det en kontinuerlig dynamisk process.

Weick (1995) lyfter fram sju olika karaktäristika för menings-
skapande. Meningsskapande har sin grund i individens eller grup-
pens identitet. Med detta menas att nya erfarenheter förstås utifrån
de scheman som individen/gruppen redan har byggt upp och som
blir en utgångspunkt för hur man förstår omvärlden. Vi relaterar
alltså nya händelser till gamla erfarenheter som utgör en bas för hur
vi kommer att förstå det nya. Vi skapar mening i det som sker om-
kring oss utifrån vilka indikationer som finns för vilken betydelse
”händelsen” har för oss.

Meningsskapande sker retrospektivt. Det är först efter att man
gjort något som man kan förstå det. Uppmärksamheten i menings-
skapande riktas alltså mot något som redan har skett. Hur det kom-
mer att upplevas, tolkas eller förstås påverkas inte bara av de
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scheman eller kartbilder som redan byggts upp utan även av det
som sker samtidigt som meningsskapandet konstrueras. Menings-
skapande görs alltid retrospektivt då man enligt Weick aldrig på
förhand kan veta när ”början” kommer, utan blir observant på det
först när det har börjat.

Den aktiva handlingen är av central betydelse i meningsska-
pandet. Meningsskapandet sker genom en aktiv handling från den
eller de som skapar mening. Det är genom olika mentala processer
som meningsskapandet sker och individen måste själv vara aktiv
för att kunna skapa mening eller förståelse för det som sker. Indivi-
derna ses som en del av sin omgivning och det sker en interaktion
mellan omgivningen och personerna. Mening eller förståelse kan
alltså inte föreskrivas någon utan är personligt buren och måste
skapas av individen själv. Det aktiva handlandet medför också att
personerna själva är med och skapar sina världar eller miljöer och
att dessa sedan styr och påverkar handlandet. Den kontext vi befin-
ner oss i är alltså skapad i en interaktion mellan våra föreställningar
om omvärlden och omvärlden de facto. Människor agerar och är
därmed också delaktiga i att skapa de möjligheter och hinder de
själva möter.

Meningsskapande är i hög grad en social process. Stor del av
meningsskapandet sker i reell interaktion med andra människor.
Vid såväl formella som informella möten samtalar människor med
varandra och bygger upp gemensamma föreställningar om vissa
fenomen i sin omvärld. Meningsskapande måste också betraktas
som en social process även då det är en enskild individ som exem-
pelvis försöker förstå en viss händelse. Den tidigare förståelsen till
vilken den nya ”händelsen” relateras har förvärvats i interaktion
med den sociala omgivning som individen tillhör. Som individer
bär vi också med oss internaliserade föreställning om vad ”andra”
har för åsikter och hur de egna föreställningarna förhåller sig till
dessa åsikter.

Meningsskapande är en alltid pågående process då vi konti-
nuerligt försöker förstå och skapa mening i det som sker omkring
oss. Detta innebär att meningsskapande aldrig har en början eller
slut utan är ständigt pågående.

Meningsskapande fokuseras på ledtrådar eller utplockade delar
ur ett större sammanhang. Det är de små ledtrådarna i det större
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flödet av händelser som är möjliga för oss att försöka förstå. Om-
givningen och all den information som vi ständigt exponeras inför
blir för omfattande för att vi ska kunna ta till oss och skapa mening
om helheten. Det blir således mer hanterbart för oss att fånga upp
vissa delar eller ledtrådar ur den större kontexten om vilka vi sedan
skapar mening. Vilka ledtrådar som fångas upp och har betydelse
för meningsskapande är beroende av person eller grupp och situa-
tion. Vissa ledtrådar kan tjäna ett syfte eller ha en viss betydelse för
gruppen varför just dessa ledtrådar fångas upp.

Meningsskapande styrs i högre utsträckning av antaganden än
av fakta. Sanning blir i meningsskapande ett relativt begrepp. Me-
ning skapas således vanligtvis på ett för individen eller gruppen
funktionellt sätt oavsett om det för en utomstående betraktas som
korrekt eller ej.

Genom meningsskapande bygger vi upp gemensamma repre-
sentationer eller mentala modeller av den upplevda verkligheten.
Då meningsskapande är en social process som ofta sker i inter-
aktion med andra blir också resultatet av meningsskapande ofta
gemensamma representationer som gruppen bygger upp. Det kan
exempelvis vara lärare som genom diskussioner med varandra
gemensamt bygger upp föreställningar om vilken skillnad det är
mellan pojkar och flickor i klassrummet. Dessa gemensamma före-
ställningar utgör sedan en grund för hur den enskilde läraren agerar
i klassrummet. Det är viktigt då meningsskapande diskuteras att
betona att det handlar om föreställningar och upplevelser som me-
ningsskapandet kretsar kring. Dessa föreställningar eller upplevel-
ser kan sedan mer eller mindre väl sammanfalla med de ”objektiva”
fakta kring de fenomen som föreställningarna berör. Det kan exem-
pelvis handla om en arbetsgrupp som har föreställningen att de inte
har tilldelats samma ekonomiska resurser som en annan arbets-
grupp och därför kan de inte åstadkomma samma prestationer som
den andra gruppen. En genomgång av gruppens budget skulle kan-
ske påvisa att grupperna faktiskt har samma ekonomiska ramar
men gruppens föreställning är att de är förfördelade och därmed
”offer” för yttre omständigheter.

Weick (1995) menar att meningsskapande blir av mer central
betydelse i organisationer som är att betrakta som öppna än som
slutna system. Öppenheten i organisationerna medför att dess
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medlemmar får och/eller tar in mer information från omvärlden
som de måste handskas med. Betydelsefullt i meningsskapandet
blir då också att definiera de gränser inom vilka gruppen befinner
sig. Gränsen kan hjälpa gruppen att sortera vilka händelser eller
ledtrådar som är relevanta för dem och vilka de således behöver
skapa mening kring. En sluten organisation är mer gränsrigid och
tar i lägre utsträckning in information från omvärlden.

Hur väl processen, i vilken meningsskapande sker, fungerar
bestämmer hur pass väl grupper eller organisationer kan förstå och
adekvat kan interagera med sin omgivning. De schemastrukturer
som blir resultatet av meningsskapande kan ses som mer eller
mindre funktionella eller dysfunktionella. Med funktionella
schemastrukturer avses sådana strukturer som ger individen eller
gruppen beredskap för att på ett fruktbart sätt interagera med sin
omgivning. Schemastrukturer torde dock kunna vara såväl funk-
tionella som dysfunktionella på en om samma gång. En schema-
struktur kan vara funktionell för gruppen så tillvida att den hjälper
gruppen att exempelvis upprätthålla bilden av sig själva som offer
för yttre omständigheter som de inte själva kan råda över. Denna
schemastruktur kan samtidigt vara dysfunktionell för gruppen då
den samtidigt motverkar att de skulle kunna ompröva sina föreställ-
ningar i förhållande till den information som finns att tillgå. Om de
tog in och beaktade den information som finns att tillgå skulle
deras bild av sig själva som offer samtidigt utmanas.

Utifrån ovanstående bakgrund kan slutsatsen dras att lärares
föreställningar om sitt arbete är viktiga att belysa då dessa kan
ligga till grund för och styr deras handlande i det vardagliga arbetet
med eleverna i klassrummet. Föreställningarna utgör också ramar
utifrån vilka de kan tolka och förstå det som sker i klassrummet.
Mot denna bakgrund förefaller det såväl viktigt som intressant att ta
reda på lärares föreställningar för att beskriva deras bild av arbetet i
klassrummet.

Fokusgrupp som metod
Syftet med delstudien är att beskriva de uppfattningar eller före-
ställningar som lärare har om deras interaktion med eleverna. Då
föreställningar kan betraktas som resultaten av meningsskapande
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processer vilka huvudsakligen sker i interaktion med andra män-
niskor är det lärarnas gemensamma eller kollektiva föreställningar
som avses att beskrivas. Då det är de kollektiva föreställningarna
som jag vill ta reda på förefaller det mest lämpligt att använda en
datainsamlingsmetod där lärarna gemensamt i grupp berättar om
sina föreställningar eller bilder av arbetet i klassrummet. Mot bak-
grund av detta valdes fokusgrupp som datainsamlingsmetod.
Fokusgrupp är en form av diskussionsbaserad gruppintervju i syfte
att utröna människors erfarenheter, åsikter eller föreställningar
kring vissa fokuserade frågeställningar som på förhand är bestämda
av forskaren. Syftet är således att samla in data av kvalitativ karak-
tär. Gruppen består av människor som har något gemensamt och
deltagarna diskuterar utifrån ett fokus (Einarsson & Hammar
Chiriac, 2002; Hylander, 1998; Kitzinger, 1994; Kitzinger &
Barbour, 1999; Millward, 1995; D. L. Morgan, 1996, 1997; D. L.
Morgan & Spanish, 1984; Vaughn, Shay Schumm & Sinagub,
1996; Wibeck, 2000). Fokusgrupper skiljer sig från vanliga grupp-
intervjuer på så sätt att man explicit använder sig av interaktionen i
gruppen. Deltagarna i fokusgruppen diskuterar tillsammans och
detta tillfälle kan också ses som en meningsskapande situation. Det
material som genereras vid fokusgrupper lämpar sig för att analyse-
ras kvalitativt. Vid fokusgruppsintervjuer uppmanas deltagarna att
diskutera utifrån en specifik fokuserad frågeställning. En fokus-
grupp kan exempelvis vara sammansatt av ett antal lärare som på
inbjudan av forskare samlas för att diskutera problem och glädje-
ämnen de har att hantera i det vardagliga arbetet med eleverna i
klassrummet.

När fokusgrupper genomförs agerar forskaren som samtals-
ledare (moderator) för gruppen. Moderatorns uppgift är att stödja
gruppen i sin diskussion. Det kan t.ex. vara att ”hålla kvar” gruppen
vid det angivna diskussionsämnet så att inte fokus flyttas till annat
ämne. Moderatorn kan också behöva begränsa vissa deltagares
utrymme och hjälpa andra deltagare att göra sin röst hörd.

Fokusgrupper som datainsamlingsmetod har sedan mitten
1980-talet ökat i användning inom sociologi, pedagogik och psyko-
logi. Gruppintervjuer har visserligen använts även tidigare men det
har skett en ökning under de senaste femton åren vad gäller an-
vändandet av gruppintervjuer som datainsamlingsmetod i allmänhet
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och fokusgrupper i synnerhet. Fokusgrupp som metod är dock inte
någon ny företeelse. Inom marknadsföringsforskning har fokus-
grupper använts i stor utsträckning under de senaste 30 åren. Emel-
lertid har fokusgrupper inom marknadsföringsområdet mer fått
genomslagskraft som redskap för marknadsföring än som forsk-
ningsmetod.

Robert Merton betraktas ofta som upphovsmannen till fokus-
grupper. Metoden har sitt historiska ursprung i sociologin där den
främst användes för att studera effekter av krigspropaganda och
påverkanseffekter av massmedia i allmänhet. Merton använde
emellertid inte begreppet fokusgrupp utan fokuserad intervju när
han tillsammans med Paul Lazarsfeld bedrev masskommunika-
tionsforskning i Boston i början av 1940-talet (Merton, 1987).

Fokusgrupper kan tydliggöras och konkretiseras utifrån tre kän-
netecken som är karaktäristiska för fokusgrupper (D. L. Morgan,
1996). För det första är gruppens primära uppgift att diskutera den
frågeställning som forskaren vill få belyst. Detta exkluderar andra
typer av sammanhang där grupper kommer samman för att fatta be-
slut, diskutera frågor som är initierade av gruppen själv, planera
verksamhet etc. Fokusgrupp är således en sammankomst där just
dataproduktion är det primära syftet. För det andra används inter-
aktionen i gruppen på ett aktivt sätt och detta är en grund och källa
för den information som kommer fram. Således utesluts per defini-
tion intervjusituationer i grupper där deltagarna inte tillåts inter-
agera med varandra. För det tredje leds fokusgruppen av en fors-
kare som i detta fall kallas moderator. Moderatorn är aktiv så till
vida att framkalla och understödja en diskussion kring det ämne
som vederbörande avser att belysa med hjälp av fokusgrupp som
datainsamlingsmetod.

Ett exempel på senare genomförd svensk forskning är
Hylanders (2000) studie av konsulters föreställningar om vänd-
punkter i konsultationsprocessen. Ett annat exempel är ett forsk-
ningsprojekt i vilket människors föreställningar om och attityder till
genmodifierade livsmedel undersöktes (Wibeck, 2000, 2002).
Fokusgrupper användes också som metod i ett projekt där syftet var
att fånga polisers och demonstranters uppfattningar om vad som
skedde under kravallerna i samband med EU-toppmötet i Göteborg
(Guvå & Hylander, 2002).
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Fokusgrupp eller intervju med enskilda individer

Ofta antas fokusgrupper vara en bra metod för att generera data,
detta trots att få komparativa studier mellan fokusgrupper och indi-
vidintervjuer föreligger. En av de få systematiska studier som finns
inom området är genomförd av Fern (1982). Fern gjorde jäm-
förelser mellan fokusgrupper och nominalgrupper med avseende på
hur många idéer de genererade kring ett specifikt område. I studien
framkom att varje enskild deltagare i en fokusgrupp endast produ-
cerade 60–70 % av det antal idéer som deltagarna i nominalgrup-
pen gjorde. Således är inte fokusgrupper överlägsna individinter-
vjuer när det gäller summan av de idéer som framkommer och om
syftet med fokusgrupperna enbart vore att generera idéer vore tro-
ligen individuella intervjuer ett bättre alternativ. Att utvärdera och
bedöma värdet av fokusgrupper utifrån antal genererade idéer före-
faller inte vara det mest lämpliga sättet då metoden oftare används
för att fånga en viss grupps uppfattningar eller föreställningar om
eller attityder till ett visst fenomen. Syftet är vanligtvis att snarare
få ett djup än en bredd i det material som samlas in med metoden.
Det är också viktigt att komma ihåg att fokusgrupper är en metod
där man aktivt använder sig av interaktionen i gruppen vilken också
är central i metoden. Denna interaktion finns inte i individinter-
vjuerna. Detta kan också vara förklaringen till att en enskild individ
i en individuell intervju producerar fler idéer än vad individerna i
genomsnitt i fokusgrupper gör. I fokusgruppen formuleras inte
samma fråga/idé vid upprepade tillfällen vilket gör att antalet idéer
per person i fokusgruppen vanligtvis blir lägre än vid individuella
intervjuer.

I Ferns studie framkom också tendenser, dock ej signifikanta,
att grupper som var sammansatta av deltagare som ej på förhand
hade relationer till varandra genererade fler idéer än de grupper där
deltagarna kände varandra sedan tidigare. Anledning till att grupper
sammansatta av personer som känner varandra sedan tidigare ten-
derar att producera färre idéer kan vara att det finns en viss likhet
mellan hur deras tankar gestaltar sig och hur de uttrycker sig eller
att man inte bryr sig om att förklara sådant man finner självklart för
övriga i gruppen.

Att fokusgrupper ”ska” vara sammansatta av personer som på
förhand inte känner varandra är en myt som förknippats med meto-
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den (D. L. Morgan & Kreuger, 1993). Grupper sammansatta av
främlingar har traditionellt inom markandsföringsforskningen före-
språkats utifrån antagandet att personer som känner varandra inte
verbaliserar det som de gemensamt uppfattar som självklart. Bloor,
Frankland, Thomas och Robson (2001) menar att allt fler forskare
under senare år lyft fram fördelarna med att använda sig av redan
existerande grupper vid fokusgruppsstudier. Kitzinger (1994) me-
nar att då man använder sig av existerande grupper får interak-
tionen och diskussionen i gruppen en mer naturlig prägel än vad
som är fallet om gruppen sätts samman enbart för att delta i en
fokusgrupp. Deltagarna i en redan existerande grupp har redan på
förhand en gemensam erfarenhet att relatera till under diskussionen
i fokusgruppen. Att använda sig av existerande grupper kan också
vara fördelaktigt då ämnet för diskussion är av känslig och stigma-
tiserande karaktär.

Studiens genomförande
Under 1997 genomfördes sex olika fokusgrupper med yrkesverk-
samma lärare i två olika kommuner. Kommunerna från vilka lä-
rarna rekryterades är av olika storlek, en mindre kommun med
knappt 8 000 invånare samt en större kommun med ca 130 000 in-
vånare. Totalt deltog 42 lärare i studien. Antalet deltagare i de olika
fokusgrupperna varierade mellan 3 och 9 lärare. Varje fokusgrupp
varade i ca 75 minuter. Fokusgrupperna spelades in på ljudband
vilka sedan transkriberades.

I den större kommunen inbjöds lärare som ingick i en skolut-
vecklingsgrupp i kommunen till att delta i fokusgrupper. Detta
rekryteringsförfarande innebar att de lärare som deltog i dessa
fokusgrupper kom från olika skolor och arbetade således inte till-
sammans i det vardagliga arbetet på skolorna. Grupperna var alltså
temporärt sammansatta, men deltagarna kände igen varandra då de
ingick i skolutvecklingsgruppen. I den mindre kommunen inbjöds
lärarlag på tre olika skolor till att delta i fokusgrupper. I denna
kommun kom således deltagarna i de olika fokusgrupperna att ut-
göras av personer som kände varandra och arbetade tillsammans på
samma skola. I detta fall rekryterades redan existerande grupper.
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Samtalsledarna bad lärarna att berätta om och diskutera de problem
och glädjeämnen de har att hantera i det vardagliga arbetet med
eleverna i klassrummet, vilket således utgjorde fokus i samtalen. I
samtalen var det lärarna själva som fick avgöra vad de ansåg vara
centralt och betydelsefullt att berätta och diskutera utifrån angivet
fokus. Lärarna ombads alltså inte explicit att berätta om sina före-
ställningar eller uppfattningar om interaktionen med eleverna. An-
ledningen till detta var huvudsakligen att fokusgrupperna genom-
fördes inom ett större projekt (Granström & Einarsson, 1998). Det
innebar att lärarna i fokusgruppssamtalen inte enbart berättade om
interaktionen med eleverna utan även om för dem andra betydelse-
fulla aspekter av vardagsarbetet i klassrummet. Det material som
används här utgör således en del av det totala material som sam-
lades in.

Totalt medverkade tre samtalsledare (C, K och T) i datainsam-
lingen, dock maximalt två samtalsledare närvarande samtidigt. I
Tabell 18 visas en översikt över genomförda fokusgrupper.

Tabell 18. Översikt över genomförda fokusgrupper

Fokusgrupp Samtalsledare Antal deltagare Kvinnor Män
A (temporär)
B (temporär)
C (temporär)
D (existerande)
E (existerande)
F (existerande)

C, K
C, K
K
C, T
C, T
C, T

3
3
9
9
9
9

2
3
8
5
9
9

1
-
1
4
-
-

Då syftet med denna delstudie, som kan betraktas som en del i en
större studie, var att lyfta fram lärarnas uppfattningar eller före-
ställningar om deras interaktion med eleverna har endast den del av
det totala insamlade materialet som behandlar detta område an-
vänts. Hur urvalet av det material som kom att användas genom-
fördes beskrivs nedan.

Analys av fokusgrupperna
Fokusgrupper genererar ett datamaterial som lämpar sig för att ana-
lyseras med kvalitativ metod. Samtalen vid de genomförda fokus-
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grupperna spelades in på ljudband vilka sedan transkriberades.
Avsikten med analyserna av det insamlade materialet var att ur-
skilja mönster eller identifiera områden i det som lärarna pratade
om under samtalen. Vidare avsågs att söka finna kategorier eller
beskrivningar som mer sammanfattat kan uttrycka de fenomen som
lärarna berättade om.

Forskningsobjektet i denna studie är av andra ordningens pers-
pektiv, dvs. att fokus är hur människor uppfattar och beskriver
fenomen i sin omvärld (Larsson, 1986; Marton, 1988). Det jag in-
tresserar mig för är således människors uppfattningar eller föreställ-
ningar om något specifikt och det är dessa föreställningar som ut-
gör ”sanningen” (jfr Weick, 1979, 1993, 1995).

I analysarbetet har jag strävat efter att finna kvalitativt skilda
kategorier med vilkas hjälp olika uppfattningar som finns i det in-
samlade materialet kan beskrivas. Datamaterialet har bearbetats på
så sätt att inledningsvis genomlästes transkriptionerna parallellt
med att inspelningarna av fokusgrupperna spelades upp. Den första
bearbetningen av materialet innebar att göra ett urval av de data där
lärarna explicit berättar något om sina uppfattningar om eller be-
skrivningar av sina interaktioner med eleverna. Det är detta mate-
rial som sedan ligger till grund för de vidare analyser som görs i
denna delstudie. Det övriga materialet berörde således frågor som
inte direkt handlade om lärarnas interaktioner med eleverna och
ingår därför inte i denna analys. I resultatkapitlet kommer jag kort-
fattat att redovisa vad detta övriga material handlade om.

Därefter gjordes nya analyser av de utsagor som explicit berät-
tade något om lärarnas uppfattningar om/beskrivningar av deras
interaktion med eleverna. I detta skede kategoriserades de olika ut-
sagorna efter vilka teman de berörde. Arbetsprocessen karaktärise-
rades av att uttalanden från fokusgrupperna grupperades, omgrup-
perades och att kategorier slogs samman till dess att kategorisys-
temet på ett tillfredsställande sätt speglade det material som ana-
lyserats. Jag väljer här att kalla olika frågeställningar/fenomen/
problem som lärarna pratat om för teman. De benämningar som
används för att beskriva de olika temana har genererats ur det em-
piriska materialet och strävar efter att kortfattad namnge vad temat
innehåller.
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Materialet från de sex fokusgrupperna har i analysarbetet betraktats
som en text eller en berättelse. Någon jämförelse mellan vad som
diskuterats i de olika grupperna har inte gjorts då detta inte var
avsikten i denna studie. Det är istället en samlad bild över lärarnas
gemensamma berättelser som är i fokus för denna studie.

Jag vill dock här ändå visa hur olika grupper har genererat olika
teman. Detta för att göra ett metodologiskt bidrag vad gäller hur
fokusgrupper kan användas. I tabellen nedan framgår hur många
olika teman som diskuterades i de olika fokusgrupperna.

Tabell 19. Antal genererade teman rörande elevrelationer i fokusgrupperna

Fokusgrupp Antal genererade teman
Temporär grupp A
Temporär grupp B
Temporär grupp C
Existerande grupp D
Existerande grupp E
Existerande grupp F

5
4
5
4
3
4

I tabellen framgår att fokusgrupperna genererade mellan tre och
fem olika teman som berörde lärarnas uppfattningar om sin inter-
aktion med eleverna. Vidare kan utläsas att de grupper som var
sammansatta med lärare som inte arbetade på samma skola gene-
rerade mellan fyra och fem teman medan de grupper där lärarna
arbetar på samma skola genererade tre till fyra teman. En viss ten-
dens kan nog skönjas i detta material att fokusgruppens samman-
sättning kan ha betydelse för hur många olika teman som tas upp
till diskussion. Jag lyfte tidigare i detta kapitel fram Ferns studie av
jämförelser mellan olika sammansättningar av fokusgrupper. Fern
fann också tendenser att grupper som var sammansatta av deltagare
som på förhand kände varandra tenderade att generera färre idéer
än de grupper där deltagarna inte kände varandra. Det finns såväl
utifrån Ferns erfarenheter som de erfarenheter jag själv gjort anled-
ning att fundera kring vilka fördelar respektive nackdelar det finns
med att använda redan existerande grupper eller sätta samman nya
grupper för fokusguppsintervjuer. Det kan finnas vissa tendenser
till att temporära grupper i detta sammanhang genererar fler teman
men skillnaden är inte så stor att några direkta slutsatser kan dras
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som talar för att den ena eller andra gruppkonstellationen är att
föredra. Att skillnaderna mellan hur många teman som genererades
i de olika gruppkonstellationerna är så marginell kan också tolkas
som att lärarnas berättelser av interaktionen med eleverna är ge-
mensamma för hela kollektivet snarare än specifika för arbetslaget.

Frågor rörande arbetets kvalitet
I vetenskapliga sammanhang diskuteras, av tradition, ofta ett arbe-
tes kvalitet utifrån begreppen validitet och reliabilitet. Dessa två
begrepp, och då framför allt reliabilitet, har sina rötter i den kvanti-
tativa forskningen. Reliabilitet handlar om säkerhet och precision i
datainsamling, dvs. om det finns överensstämmelse mellan olika in-
samlingstillfällen med samma metod. Reliabilitet som begrepp och
mått på ett arbetes kvalitet blir därför inte av så central betydelse i
kvalitativa studier. Validitet har traditionellt undersökts genom att
ställa frågan huruvida forskaren verkligen undersöker det som var
tänkt att undersökas. Kristiansen och Krogstrup (1999) menar att
denna syn på validitet främst anknyter till studier där mer uttalade
mätningar görs av fenomen. Validiteten blir då avgränsad till själva
undersökningstillfället. Kristiansen och Krogstrup (1999), Kvale
(1997), Hylander (2000) och Guvå (2001) menar att det skett en
förändring i validitetsbegreppet från att ha handlat om själva data-
insamlingen till att handla om hela forskningsprocessen, som en
slags kvalitetskontroll under arbetets gång. Validitet inom kvalita-
tiva studier handlar mer om överensstämmelse mellan forsknings-
fråga, datainsamling och analys än om själva ”mätningen”.

Larsson (1994) menar att validitet visserligen är ett viktigt
begrepp och viktig del vid bedömningen av ett arbetes kvalitet men
att kvalitet inbegriper mer än vad som tillåts med att begränsa sig
till att använda sig av validitetsbegreppet för att diskutera ett arbe-
tes kvalitet. Larsson begränsar användandet av validitetsbegreppet
till att tala om validiteten hos resultaten till skillnad från
Kristiansen och Krogstrup, Hylander samt Guvå som ser till hur
hela forskningsprocessen gått till. Larssons vidare resonemang
kring kvalitet inbegriper emellertid hela forskningsprocessen.

Larsson pekar på tre huvudkriterier, kvaliteten i arbetets fram-
ställning, kvaliteter hos resultaten samt validiteten hos resultaten,
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vilka i sin tur kan konkretiseras med hjälp av olika delkriterier.
Avsikten med upprättandet av olika delkriterier är emellertid inte
att varje enskilt kriterium ska säkerställas eller bedömas då de kan
vara olika applicerbara på olika studier. En risk med att ställa upp
ett antal explicita kriterier är att det lätt kan uppfattas som att alla
kriterier måste beaktas och helst optimalt uppfyllas, vilket Larsson
också kommenterar. Jag kommer i det följade lyfta fram några av
de delkriterier Larsson hänför till de tre huvudkriterierna och disku-
tera hur jag i denna delstudie har beaktat och arbetat med kvalitets-
frågor.

Kvaliteten i arbetets framställning
Detta kriterium, kvaliteten i arbetets framställning, handlar om hur
arbetet som helhet framställs. Ett av delkriterierna utgörs av
perspektivmedvetenhet hos forskaren och hur det redogörs för den-
na i arbetet. Med perspektivmedvetenhet kan också förstås vilken
förförståelse forskaren har om det område som undersöks och hur
detta kan påverka de tolkningar som görs av resultaten och vilka
slutsatser som dras.

Urvalet av data kan också betraktas som en del av förförståel-
sen. De data som valdes ut och som ingår i analyserna är de data
som explicit berättar något om lärarnas syn på eller uppfattningar
om sin interaktion med eleverna. I förförståelsen ingår också de
kunskaper jag redan vid analysernas genomförande hade om inter-
aktionen mellan lärare och elever. Dessa kunskaper har inhämtats
från såväl tidigare forskning som den observationsstudie jag ge-
nomfört. Vid bearbetningen av den utvalda datamängden har jag
emellertid försökt förhålla mig till dessa kunskaper på ett sådant
sätt att de inte aktivt ska ha styrt hur kategoriseringar gjorts av
materialet.

Ett annat delkriterium utgörs av arbetets interna logik med
vilket avses hur väl forskningsfrågan överensstämmer med hur data
samlats in samt hur materialet analyserats. I denna studie var avsik-
ten att ta reda på vilka uppfattningar eller föreställningar lärare har
om deras interaktion med eleverna. Det var således lärarnas egna
berättelser som skulle utgöra datamaterialet. Fokusgrupper är en
lämplig metod att använda då man vill ta reda på vilka föreställ-
ningar eller uppfattningar människor har om vissa specifika fråge-
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ställningar. Vid analyserna av materialet har sedan teman genere-
rats som beskriver lärarnas interaktion med eleverna.

Ett tredje delkriterium är huruvida ett arbete uppvisar god etik.
Det är viktigt att forskaren visar respekt för de deltagare som ingår
i en studie och inte utsätter dem för obehag vare sig under själva
genomförandet av studien eller i efterhand. Enligt Humanistisk-
samhällsvetenskapliga rådets (HSFR, 1996) föreskrifter ska nyttan
med forskningen och kravet på skydd för individer vägas mot var-
andra. I detta arbete har deltagarna medverkat konfidentiellt. I
resultatredovisningen används citat från olika fokusgrupper men
det framgår inte från vilken fokusgrupp citatet kommit eller vem
som gjort uttalandet. Detta utesluter emellertid inte att de enskilda
deltagarna kan känna igen uttalanden som gjorts inom den egna
fokusgruppen. Efter det att samtliga fokusgrupper hade genomförts
och en övergripande rapport tagits fram (Granström & Einarsson,
1998) distribuerades rapporten till de lärare som deltagit i fokus-
grupperna. I anslutning till detta fick lärarna också möjlighet att via
en enkät lämna synpunkter på såväl innehåll som sättet att presen-
tera resultaten. Det framkom i detta sammanhang inte några syn-
punkter som rörde konfidentialitetsproblematik vad gällde använ-
dandet av citat. En annan aspekt av ett arbetes etik är huruvida
forskaren har uppträtt sanningsenligt. Jag har i analysen av data-
materialet vinnlagt mig om att vara noggrann och trogen de data
som samlats in och tidigare i detta kapitel redogjort för hur jag gått
tillväga vid såväl insamlandet som bearbetningen av materialet.

Kvaliteter hos resultaten
Vad gäller kvaliteter hos resultaten lyfter Larsson fram innebörds-
rikedom och struktur som viktiga aspekter av kvaliteten. Detta kan
sägas handla om hur väl man lyckts med kategoriseringen av mate-
rialet. Kategorierna ska vara rika på innebörd och fånga det väsent-
liga men samtidigt spegla nyanserna som finns inom kategorin.
Kategorin ska alltså lyfta fram det unika för fenomenet. Mitt arbete
med att förstå och kategorisera materialet var lång och mödosam.
Kategorier skapades, splittrades och slogs samman om vartannat
till dess en uppsättning kategorier hade växt fram som på ett
adekvat sätt speglade det empiriska innehåll som utskrifterna från
fokusgrupperna utgjorde. Genom att illustrera kategorierna med
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citat ger jag läsaren möjlighet att göra en bedömning av precisionen
i de olika kategorierna. Citaten som presenteras i resultaten har
valts ut på så sätt att de på ett koncist sätt illustrerar det som temat
beskriver. Presentationen av citaten syftar också till att ge läsaren
en mer illustrativ bild av vad de respektive temana innehåller och
beskriver för fenomen.

Validiteten hos resultaten
Larsson menar att validiteten hos resultaten kan bedömas utifrån
några olika delkriterier. Ett kriterium som lyfts fram är diskurs-
kriteriet vilket handlar om huruvida framförda kategoriseringar
håller och klarar sig vid en prövning mot alternativa tolkningar och
argument. I detta avseende kan sägas att den bearbetning som
gjorts av insamlade data där kategorier växt fram och löpande revi-
derats också har inneburit ett medvetet arbete i syfte att stärka vali-
diteten.

Empirisk förankring är ett annat validitetskriterium vilket hand-
lar om överensstämmelse mellan det insamlade rådatamaterialet
och de tolkningar som gjorts. Vid bearbetningen av det insamlade
materialet från fokusgrupperna har kategorier genererats ur det
empiriska materialet och de har också namngetts på ett så empi-
rinära sätt som möjligt. För att göra kategorierna mer illustrativa
för läsaren och möjliggöra för utomstående att bedöma dess kon-
sistens och relevans har jag exemplifierat de olika kategorierna
med flera citat. Konsistens är också ett validitetskriterium som
Larsson lyfter fram, vilket berör hur delar och helhet hänger sam-
man, hur väl de olika textenheterna som är kategoriserade i samma
kategori hänger samman och tillsammans utgör själva kategorin
och hur den benämns.

Larsson lyfter också fram ett ”nytto”-kriterium som en del av
resultatens validitet vilket han kallar för pragmatiskt kriterium.
Detta handlar om användbarheten av forskningen, hur resultaten
förmedlas till praktiker och vilken betydelse resultaten från en stu-
die får i praktiken. Detta är ett kriterium som på förhand är svårt att
uttala sig om. Vad jag i detta skede kan lyfta fram är att jag under
tidigare skeden i analysarbetet har presenterat och diskuterat resul-
taten med olika grupper av lärare, både med lärare som har deltagit
och andra som inte deltagit i de genomförda fokusgrupperna. Dessa
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samtal har också resulterat i en form av validering av resultaten då
lärarna framfört att de känner igen de beskrivningar jag gjort av
deras berättelser. Även lärare som inte deltog i fokusgrupperna har
känt igen beskrivningarna av lärares föreställningar om sin interak-
tion med eleverna. Detta tyder på att resultaten är giltiga för en
större grupp än enbart de som deltagit i fokusgrupperna vilket är ett
tecken på studiens generaliserbarhet.
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Kapitel 11

Lärarnas berättelser

I detta kapitel kommer resultaten av de analyser som gjorts av utsa-
gorna i fokusgrupperna att redovisas. I föregående kapitel redovi-
sades hur ett urval gjordes av de utsagor som berättar något om
lärares uppfattningar om eller beskrivningar av deras interaktion
med eleverna. Dessa ligger till grund för de analyser som görs i
detta kapitel. Det övriga materialet handlade om frågeställningar
vilka inte explicit berörde lärarnas uppfattningar om eller beskriv-
ningar av sin interaktion med eleverna. Någon djupgående analys
av denna del av materialet har inte gjorts i detta sammanhang (se
Granström & Einarsson, 1998). Jag vill ändock kort kommentera
vilka andra frågeställningar som togs upp i fokusgrupperna och
som, för lärarna, upplevs som viktiga frågor och vilka de har att
hantera i sitt vardagliga arbete med eleverna i klassrummet. Dessa
frågor kan visserligen ha relevans för eller påverkan på lärarnas
interaktioner med eleverna men när lärarna pratar om dessa frågor
gör de ej detta explicit i relation till interaktionen med eleverna.
Pedagogiska frågor var ett område lärarna uppehöll sig kring. Det-
ta berörde bl.a. frågor om vad som styr urvalet av den kunskap som
man vill att eleverna förvärvar under skoltiden. Vilka konsekvenser
olika arbetsformer kan ha för olika elever diskuterades också. De
fysiska skollokalerna lyftes fram som både tillgång och hinder för
hur man kan arbeta med olika arbetsformer i skolan. Resursfrågor
var ett annat centralt område i lärarnas berättelser. Detta berörde
bl.a. betydelsen av att ha stöd av speciallärare och skolpsykologer
för såväl elevernas utveckling som lärarnas behov av stöd och kon-
sultation för att utveckla arbetet i klassrummet. Lärarna beskrev att
de upplevde att deras yrkesroll har förändrats. Arbetsuppgifterna är
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fler idag än vad de var tidigare. Kontakten med föräldrar lyftes
också fram som ett tema. Detta rörde bl.a. svårigheter med hur man
ska hantera situationer där det är svårt att skapa ett fungerande
samarbete med föräldrarna då de inte kan hjälpa sina barn. Lärarna
diskuterar främst utifrån ramfaktorer såsom arbetsformer, resurser,
yrkesroll och föräldramedverkan. Samarbetet med eleverna (pro-
cesserna) ges mindre utrymme i lärarnas egna utsagor. Detta kan
tolkas som att vardagsarbetet upplevs vara i hög grad styrt av yttre
ramar (jfr U. P. Lundgren, 1972). Fokus i denna delstudie är emel-
lertid lärarnas berättelser om deras interaktion med eleverna.

Inledningsvis i detta kapitel ges en översikt över de olika teman
som återger lärarnas beskrivningar av deras interaktion med ele-
verna som genererades ur det empiriska materialet. Därefter kom-
mer varje tema mer ingående att presenteras.

Övergripande resultat
Kategoriseringen av utsagorna i fokusgrupperna resulterade i att
åtta olika teman kunde identifieras. De olika temana presenteras i
tabellen nedan. Temana upptog olika stort utrymme av de totala ut-
sagorna som berättade något om lärarnas interaktion med eleverna.
I tabellen nedan visas vilken ungefärlig tid (i procent) lärarna äg-
nade åt respektive tema.

Tabell 20. Tidsåtgång till respektive tema

Tema Tid i
procent

Stora klasser
Fånga enskilda elever
Pojkarna tar för sig på flickornas bekostnad
Elevernas behov av interaktion med vuxna
Glädjen i mötet med eleverna
Talar vi samma språk?
Konflikter mellan elever
Möta elever med annan kulturell bakgrund

30
17
13
11
11
10
4
4
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I tabellen kan utläsas att det tema som lärarna pratat mest om har
varit stora klasser. I den fortsatta resultatredovisningen kommer
varje tema att presenteras och exemplifieras var för sig.

Stora klasser
Stora klasser är det tema lärarna pratat mest om. Även när inter-
aktionen med eleverna kommer på tal lyfter lärarna fram en ram-
faktor som betydelsefull. Inom detta tema kan man urskilja att det
främst är två olika aspekter som samtalen fokuserat. För det första
handlar det om problematiken med att hinna med alla elever när
grupperna är stora och för det andra betydelsen av att vara flera
lärare i klassrummet.

Hinna med alla elever

I lärarnas berättelser framkommer att de inte upplever sig hinna
med alla elever i klassrummet under lektionstid. De beskriver att de
inte har möjlighet att ha en individuell interaktion med varje en-
skild elev då undervisningsgrupperna är för stora.

När jag har 18 stycken, då känner jag att jag hinner med varenda en.
Jag hinner se vad en har missat, vad en kan och vad en inte kan. Men
är det 22 så hinner jag inte.

Jag har jobbat på lågstadiet i 27 år och nu sitter jag på mellanstadiet
idag och jag upplevt en sak som mellanstadielärare har pratat om i
många år som jag aldrig reagerat på. Jag har på lågstadiet haft som
max 25 elever och då har man oftast, eller har haft, grupptimmar även
om de har blivit färre och färre. Men när jag kommer till mellanstadiet
nu och sitter med 27 elever då har jag upplevt det här som mellan-
stadielärarna sagt – ”den grå massan.” När jag kommer in i klassrum-
met så ser jag inte barnen, det är bara grått. Det är en hemsk upp-
levelse.

Att inte hinna med att ha individuell interaktion med varje elev
leder också, enligt lärarna, till en osäkerhet kring vad eleverna
egentligen gör på lektionerna då läraren inte hinner med att följa
upp varje elev. Följande citat får illustrera detta.
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Med 30 elever är det ju cirka sju som man får ögonen på, som man
kan puffa på och en del som man får hålla ned. Det stora flertalet är ju
där men man når inte fram till dom. Och även om dom inte busar och
stökar så är jag övertygad om att de sitter och tänker på annat många
av dom.

Många elever i undervisningsgruppen medför också, enligt lärarna,
att eleverna befinner sig på olika nivåer i sina kunskaper. Läraren
har således samtidigt att hantera mycket duktiga som svagpreste-
rande elever. De berättar att de skulle behöva avsätta mer indi-
viduell tid till de svagpresterande eleverna men att detta inte är
möjligt när det samtidigt är så många andra elever som också behö-
ver uppmärksamhet från läraren. Det finns också en uttalad känsla
av otillräcklighet vad gäller att utmana de duktiga eleverna.

Det vi ständigt brottas med är otillfredsställelse över att aldrig hinna
med. Det lever vi med ständigt. Framförallt att inte hinna med och ut-
mana de duktiga eleverna. De som man vet skulle kunna sträcka sig
mycket längre. Men vi hinner inte med dem. Att ge dem det där lilla
extra.

Det framkommer också vid ett flertal tillfällen att det inte enbart är
antalet elever i undervisningsgruppen som är kritiskt för hur verk-
samheten ska fungera utan även vilka eleverna är.

Det har jag upplevt i min tyska i nian nu precis när tre elever har gått
över till en annan grupp. Jag hade alltså 24 och nu har jag 21 och jag
upplever det som en väldig skillnad. Jag hinner med dem på ett helt
annat sätt, fast jag bara har tappat tre elever. Det är en väldig skillnad
om man har många eller få elever i klassrummet. /…./ Det kan ju vara
rent psykologiskt också att jag känner att jag hinner med mer. Jag blir
mer tillfredsställd och känner att jag kan ägna varje elev mer upp-
märksamhet än vad jag kunde tidigare. Och sedan har det ju att göra
med att de tre eleverna som försvann det var ju de tre svagaste ele-
verna.

Lärarna beskriver också att de upplever att vissa elever förlorar mer
på stora undervisningsgrupper än vad andra elever gör. En grupp
elever som lyfts fram som förlorare i stora grupper är de tysta
flickorna.
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De som förlorar mycket på det är ju de tysta, snälla tjejerna som sitter
där. Det har hänt att jag kommit på mig ett par gånger. Oj, där sitter ju
hon och jag har knappt tittat på henne för jag inte haft tid och jag har
sprungit som en tätting överallt. Det känns inte bra.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att stora undervisnings-
grupper lyfts fram som ett problem för lärarna och detta påverkar
deras upplevelse om vilka förutsättningar de har för interaktion
med eleverna. Lärarna nyanserar bilden med att framhålla att det
inte enbart är antalet elever som är betydelsefullt utan även sam-
mansättningen av elever har betydelse för hur läraren upplever
situationen.

Är vi flera lärare finns en möjlighet att hinna med
eleverna

I berättelserna framkommer att ett sätt som kan underlätta arbetet
med stora undervisningsgrupper är att vara flera lärare, alternativt
en lärare tillsammans med andra resurspersoner, i klassrummet
samtidigt. Dessa resurspersoner kan exempelvis vara lärarkandida-
ter, andra praktikanter eller speciallärare. Fler ”lärare” i klassrum-
met ger upplevelsen av att möjligheterna blir större att hinna med
eleverna mer individuellt under lektionstid.

I ettan delar vi gruppen. Halva gruppen har gymnastik och halva har
till exempel svenska, så får vi mindre barn på den lektionen också. Det
har vi aldrig gjort förut, men det tycker jag fungerar bra också, då blir
det en lite mindre grupp på gymnastiken och det är heller inte så
tokigt. Då hinner man med dom bättre där också och likadant så blir
det färre barn som håller på med sina bokstäver eller räknar eller något
sådant.

Då känner man ju skillnaden när man har till exempel någon tjej som
kommer från arbetsförmedlingen som ska praktisera ett antal månader.
Det är ju en stor skillnad när man är två. Man kan delegera en bit av
sitt arbete då till den extrafröken som finns i klassen och de allra flesta
eleverna tar då den här extrafröken med respekt. När man blir av med
den resursen känner man att nu står jag här ensam igen. Så man hinner
ju väldigt mycket mer saker när man är två. Fyra ögon ser ju mer än
två också.
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Det framkom också att om man är flera ”lärare” i klassrummet så
kan de också se samma ”problem” ur olika synvinklar och gemen-
samt diskutera alternativa lösningar på hur olika klassrumssitua-
tioner kan hanteras. Flera lärare i klasrummet är dock inte alltid en
lösning på problemet. I vissa klasser upplevs det inte som en
lösning med flera lärare på plats samtidigt. Utfallet av flera lärare i
klassrummet upplevs vara avhängigt av vilken person denna extra
resurs är.

Det beror på klassen också. Jag vet för några år sedan när jag hade en
klass, jag vet att jag tyckte att det blev rörigt ibland med en eller flera
vuxna till. /…/ För många personer i klassen kan ju ha en inverkan att
det blir rörigare. Så beror det kanske på den vuxne där också om han
eller hon rör till det. Om det då är en rörig klass och den som kommer
är rörig, då blir det katastrof.

Avslutningsvis kan betydelsen av gruppstorlek sammanfattas som
att detta är för lärarna viktig problematik som lyfts fram och som
de upplever ha betydelse för interaktionen med eleverna. Att mins-
ka grupperna eller att vara flera lärare i klassrummet behöver dock
inte vara en enkel lösning på problemet då det även är andra fak-
torer som påverkar hur läraren upplever elevgruppen och arbetet
med eleverna, exempelvis vilka elever som ingår i undervisnings-
gruppen.

Fånga enskilda elever
Under temat fånga enskilda elever uppehöll sig lärarna främst med
att diskutera kring hur de försöker hantera de elever som de upp-
lever att det är svårt att nå fram till. Det var uttalat att det skapar en
osäkerhet hos lärarna när de inte vet hur vissa elever mår.

Vi har ju en kille som är väldigt tyst och inte gör något oväsen av sig.
Och vi funderar mycket på honom. Vi resonerar mycket om honom.
Varför är han på det där sättet? /…/ Jag försöker uppmärksamma
honom mycket och försöker prata med honom i enskildhet. Se om
man kan komma honom in på livet.

Men visst är det obehaglig situation tycker jag. När man känner att de
är som musslor och man inte riktigt vet hur de mår. /…/ För att de som
busar och har sig dom hugger man ju tag i och härjar och lever med.
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Men dom här dom slinker ju ur händerna på en och mår dödspyton. Så
det tycker jag är ett problem.

Lärarna beskriver det som att de håller uppsikt över de elever som
inte verkar må riktigt bra eller som är utanför kamratgänget i klas-
sen. De försöker ha uppsikt över dem för att få en bild av deras
situation i skolan.

Att försöka få fatt i de elever som inte mår bra framstår som en
viktig del i läraryrket och som handlar om lärarens interaktion med
eleverna. De poängterar också att detta är en problematik som de i
sin yrkeskompetens inte riktigt har verktyg eller beredskap för att
kunna hantera fullt ut.

Vi har en tjej i våra fyror som har psykosociala problem får man väl
säga och henne känner vi inte att vi kan hjälpa. Där har inte vi kom-
petens för att klara av det.

Engagemanget kring eleverna upplevs också som psykiskt påfres-
tande för lärarna.

Det är ju det som är det jobbiga, det psykiskt jobbiga, att man tar all-
ting med sig hem. Jag hade en elev som jag hade honom hela dagen,
så gick jag hem och hade honom i tankarna och så drömde jag om ho-
nom och vaknade på morgonen och hade honom i tankarna. Så var
han nästan den första man såg när man kom på morgonen. Han fanns
med alltid, alltid. Då mådde ju inte jag bra. Så är det ju och det tror jag
vi drabbas av ibland allihop.

Det fanns också lärare som uttalade att de funderade kring och kän-
de sig osäkra på hur övriga elever mår av att gå i en klass där det
finns stökiga och utagerande barn. Lärarna upplever att mycket tid
och energi går åt till att hantera dessa barn med och att detta på-
verkar deras möjligheter till interaktion med övriga elever.

Pojkarna tar för sig på flickornas bekostnad
Ett tema lärarna uppehöll sig kring var skillnader mellan pojkar och
flickor i klassrummet. Det framkom att de upplevde det som att
pojkarna förser sig med mer utrymme än vad flickorna gör. En
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förklaring som de lägger fram till detta fenomen är att pojkar i all-
mänhet mognar senare än vad flickorna gör.

Överhuvudtaget, i alla situationer, tycker jag att pojkarna pockar på
uppmärksamhet och inte kan vänta på sin tur. Tar plats så att säga och
rycker i en. /…/ Också utvecklingsmässigt på något sätt att flickorna
mognar ju tidigare medan killarna kommer inte ikapp förrän på hög-
stadiet.

Det framkom också att det fanns en uppfattning om att det skett en
förändring över tid på så sätt att pojkarna tar mer utrymme i klass-
rummet än vad som var fallet tidigare. Det framkom också att lärar-
na uppfattade det som att pojkar och flickor var olika självständiga
och hanterade instruktioner på olika sätt.

Jag har två olika sexor med 32 elever i varje och killarna är man gans-
ka trött på alltså. Speciellt när de kommer ut i gympasalen så ska dom
leva ut. Så är det dom man verkligen får styra upp för att det ska fun-
gera. Tjejerna kan man sätta igång själva och dom leker eller kör på
ett kamratligt sätt medan killarna måste man vara med hela tiden och
hålla i så att säga.

Lärarna påpekade också att inte alla flickor var ”förlorare” i klass-
rumssituationerna.

För det är ju också intressant att man ibland då glömmer vissa tysta
flickor. /…/ Sedan skiljer det lite från grupp till grupp. Jag tycker jag
har många flickor som verkligen visar sig. På ett annat sätt kanske.

Det framkom att det gick att urskilja två sorters flickor, de tysta
flickorna och de flickor som väljer att spela på pojkarnas villkor
och som då är mer högljudda och tar för sig i klassrummet.

Och sen ser vi ju två sorters flickor tycker jag på högstadiet också. Det
är ju flickorna som väljer att spela mer på killarnas villkor, högljudda,
tar för sig och vågar. Och sedan är det dom här tysta tjejerna.

Det finns således en uttalad uppfattning bland lärarna att det skiljer
sig åt mellan pojkar och flickor med avseende på i vilken utsträck-
ning de kommunicerar med läraren. Lärarna pratar främst utifrån
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att det är eleverna själva som förser sig med olika mycket utrymme
i interaktionen med läraren i klassrummet. De lyfter i mindre ut-
sträckning fram deras egen roll eller bidrag till att skillnader mellan
pojkar och flickor såväl uppstår som kvarstår. De reflektioner som
görs kring lärares eget bidrag till att skillnader upprätthålls grundar
sig snarare på sådant man läst eller hört talas om än på egna erfa-
renheter.

För det är ju intressant att man ibland då glömmer vissa tysta flickor.
Jag har läst om det där då, det var ju länge sedan, så var det så att om
man försökte att vara så rättvis som möjligt så trodde pojkarna att dom
var helt bortglömda.

Lärarna upplever alltså att de har olika mycket interaktion med
pojkar och flickor. Elevernas kön har alltså betydelse för i vilken
utsträckning lärarna upplever att de kommunicerar med den enskil-
da eleven.

Elevernas behov av interaktion med vuxna
Elevernas behov av vuxenkontakter lyftes också fram som ett bety-
delsefullt tema. Med vuxenkontakter i detta sammanhang avses en
personlig interaktion mellan läraren och en enskild elev som är ini-
tierad av eleven. När lärarna berättar om dessa kontakter rör det
främst de kontakter som sker utanför lektionstid. Kontakterna är
ibland en mycket väl planerad aktivitet från elevens sida.

Idag hade jag en kille efter lovet, han hade med sig en rökpust. Väl
inslagen, först i plast sedan i papper. ”Jag har något här i handen” sa
han och då var väl klockan tio i åtta i morse. Så plockade han upp den
där och vecklade ut den. Han visste att jag höll på med biodling också.
Och då ville han veta vad jag hade för tändvätska i och vad det var
som gjorde att röken kom. Han hade fått låna den av sin farmor. Det
var ju från hans sida väldigt planerat samtal. Han hade ju tagit med sin
greja där. Jag tycker det är himla roligt när dom gör det. Det är top-
penkul.

Lärarna uppfattar att dessa kontakter kan ha flera olika syften för
eleverna. Dels fungerar kontakterna som en bekräftelse på att lära-
ren ser dem, dels att de vill höra vad läraren, som representant för
vuxenvärlden, har för synpunkter i olika frågor. Det finns också
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funderingar bland lärarna om inte de, i vissa fall, fungerar som
substitut för uteblivna eller få kontakter mellan eleverna och deras
föräldrar.

Det var väl någon forskare som hade framfört den här åsikten att barn
idag har så få tillfällen att prata med vuxna människor. De pratar med
jämnåriga, de pratar med kompisar men de pratar inte mycket med
föräldrarna. Det kanske blir 8-10 minuter per dag. Och då blir ju vi ett
substitut då. Det är oss de pratar med istället då i skolan. Sen kan det
då vara att testa gränser som du sa, det tror jag på. Men jag tror också
att där är, dom vill känna sig in i vuxenvärlden, vad vi tycker och
tänker.

Dessa kontakter med eleverna upplevs av lärarna oftast som myc-
ket positiva och stimulerande. Ett dilemma som de rapporterar i
anslutning till detta är emellertid att kontakterna, då de sker utanför
lektionstid, ofta inkräktar på lärarens tid att förbereda och efter-
arbeta lektioner. Innehållet i samtalen mellan lärare och elever är
oftast av personlig art, det kan exempelvis vara att eleverna berättar
om sin familj, en film de sett, vad de ska göra i helgen etc. Samtal
med mer ämnesinriktad karaktär förekommer också, exempelvis att
någon behöver hjälp med en räkneuppgift eller vill höra sig för vad
som är viktigt att läsa på inför provet.

- Ja det är väl då om man ska ha skrivning, åtminstone på högstadiet,
då kan som ju alltså dröja sig kvar och fråga. ”Är det det här som
kommer?”
- Men annars så är det nog det här att dom tyr sig till en. Det mesta är
den här sociala kontakten.
- En och annan kommer och säger ”att jag förstår inte det här med
divisionen, jag kan inte det här”. Men det dominerande är det sociala.

I lärarnas berättelser om de elevinitierade kontakterna handlar des-
sa oftast om kontakter som eleverna tar med läraren utanför lek-
tionstid och innehållet i dem är oftast av privat karaktär.

Glädjen i mötet med eleverna

Lärarna beskriver att drivkraften och glädjen i yrket som lärare är
mötet med eleverna och arbetet som de gör tillsammans med ele-
verna i klassrummet.
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Att få vara lärare och få vara med barnen, det är ju det som är … Jag
tycker det är roligt.

De beskriver att de upplever arbetet som stimulerande och för-
änderligt. Att de kontinuerligt får möta nya elever beskrivs i termer
av att de som lärare erbjuds nya chanser. Ett nytt läsår erbjuder nya
chanser för dem som lärare. Nya läsår och nya elever innebär, en-
ligt lärarna, möjligheter att förändra arbetsformerna i klassrummet.

En viktig glädjekälla i yrket som de lyfter fram är den glädje de
känner när de ser att eleverna gör framsteg.

När man ser att det man har tänkt och funderat kring och försökt att få
dom att förstå eller hjälpt dom fram till en kunskap och dom har för-
stått den och kan använda den, då är det underbart. Och de tycker att
det är roligt att lära sig. Då blir jag salig.

Eller när de sitter med en bok som de precis har läst ut men inte vet
inte riktigt hur de ska få fram hur bra den boken varit. Det är också en
härlig känsla.

Lärarna beskriver således det vardagliga arbetet i klassrummet som
en viktig glädjekälla i deras yrke. Interaktionen med eleverna är
centralt och viktigt i deras arbete.

Talar vi samma språk?

En aspekt som rör språket är lärarnas funderingar kring hur man
når fram till alla elever i undervisningen. De beskriver exempelvis
att de i samband med genomgångar ibland blir osäkra på om ele-
verna verkligen förstår de begrepp som läraren förklarar och använ-
der sig av. De beskriver att de i viss mån upplever att eleverna nog
förstått men samtidigt kanske inte förstått på det sätt som läraren
tänkt.

Svårigheten är ju det när man inte riktigt vet om någon är med. Om
det är för många tomma blickar och så förklarar man på ett annat vis
och så förklarar man på tredje sättet och till slut vet man ju inte hur.
De som nappade första gången ”åhhh suck”. Det blir ju alltså lite suck
då.
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Citatet ovan visar även att lärarna ofta känner att de behöver för-
klara samma sak flera gånger på flera olika sätt för att, förhopp-
ningsvis, alla elever ska förstå när genomgången är klar.

En annan aspekt som lyfts fram under temat språk är att det
finns uppfattningar bland lärarna att elevernas vardagsspråk har
förändrats genom åren. Detta beskrivs bl.a. genom att de uppfattar
att vissa, för lärarna, värdeladdade ord inte alls har samma innebörd
och laddning för eleverna.

De ser ju inte styrkan. Det är en styrkeskillnad för mig som något äld-
re jämfört då med tonåringar eller som mina småbarn. Som vi upple-
ver som väldigt starka uttryck tycker dom inte är något speciellt. Det
har liksom förlorat sitt värde.

Språket som är en central del i kommunikationen innebär alltså
även en osäkerhet. Lärarna är inte säkra på att det de säger upp-
fattas på avsett sätt av eleverna. Lärarna uppfattar att deras eget och
elevernas språkbruk i viss mån skiljer sig åt vilket kan vara en svå-
righet i kommunikationen.

Konflikter mellan elever
Konflikter mellan elever har också framkommit som ett tema som
berör interaktionen mellan läraren och eleverna. Det som lyfts fram
i detta avseende är hur läraren ska hantera konflikter som finns
mellan eleverna och hur det påverkar lärarens arbete och relation
till eleverna. Det finns en uttalad besvikelse hos lärarna i förhål-
lande till de elever som utsätter andra elever för negativa hand-
lingar.

Man blir ju så besviken också för att det är ju så väldigt många gånger
som det sker på hemväg, dom visar ingenting under skoldagen. /…/
Och då blir man så ledsen. Och så förvånad och det är ju faktiskt
många gånger barn som man inte har kunnat tro som retas.

Lärarna beskriver att mobbning ofta, för dem, är en dold aktivitet
som inte är direkt synlig i klassrummet utan utspelar sig under ras-
ter och på fritiden.
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Möta elever med annan kulturell bakgrund

Det sista tema som presenteras i denna resultatsammanställning är
lärarnas beskrivningar av deras interaktion med eleverna med in-
vandrarbakgrund. Det som främst lyfts fram i detta sammanhang är
invandrarpojkars syn på och relation till kvinnliga lärare. Lärarna
beskriver det som en problematik att hantera vissa invandrarpojkar
som inte respekterar de kvinnliga lärarna just därför att de är
kvinnor.

Vi som kvinnliga lärare blir inte respekterade som lärare bara för att vi
är kvinnor. /…/ Så det är jättebökigt. Samtidigt som det inte är så him-
la många karlar i skolvärlden. Dom behövs ju.

De uttalar också att det finns diskrepans mellan elevernas normsys-
tem som de har med sig hemifrån jämfört med det som gäller i sko-
lan vilket leder till svårigheter i maktförhållandet mellan lärare och
elever.

Jag har en invandrarelev som sa till mig att vi lärare är dumma. Varför
frågade jag då. Och då sa han därför att ni slåss inte. Från Bosnien där
vi kommer där får man stryk när man gör fel. Så vi ger fel signaler
helt enkelt.

Elever med invandrarbakgrund är idag, i vissa skolor, en ganska
stor elevgrupp. Lärarna lyfter fram kulturella skillnader som en fak-
tor eller ett fenomen som kan påverka interaktionen mellan lärare
och elev.

Diskussion
Analysen av lärarnas berättelser om sitt vardagsarbete visar på någ-
ra väsentliga och betydelsefulla aspekter på arbetet med eleverna i
klassrummet. Denna delstudie har fokuserat lärarnas berättelser om
deras interaktion med eleverna. Det är alltså deras bilder eller upp-
fattningar om interaktionen med eleverna i klassrummet som varit i
fokus.

I kapitel 10 togs begreppet meningsskapande upp. En aspekt av
meningsskapande är att det i hög grad är en social och kollektiv
process. Lärarnas berättelser om interaktionen med eleverna är
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samstämmiga vilka tyder på att bilden av eleverna och arbetet med
dem i stor utsträckning är en gemensam erfarenhet som kan ha ska-
pats genom samtal med varandra i så väl formella som mer infor-
mella sammanhang.

Genom meningsskapandet är lärarna meningsgivare, dvs. de
ger eller tillskriver vissa fenomen i sin omvärld en viss betydelse
och innebörd. Den mening som skapas av meningsgivarna hör ock-
så hemma i en viss tid och kontext. Meningsskapande har sin grund
i gruppens identitet som utgör en grundval för hur de interagerar
med omvärlden. Identiteten skapas och förändras i interaktion med
omgivningen och ska alltså inte förstås som något statiskt utan som
ett dynamiskt förhållande. Detta gör också att gruppens identitet
påverkas av den tid och kontext den befinner sig i. Gruppens identi-
tet har betydelse för vilka ledtrådar som kommer att uppmärksam-
mas och ges mening. Fenomen som ges mening är då sådana feno-
men som på något sätt är betydelsefulla för gruppen och de ledtrå-
dar som uppmärksammas är sådana som kan tjäna ett visst syfte.
Meningsskapande bygger också i stor utsträckning på antaganden
eller föreställningar om hur saker förhåller sig snarare än på fakta.

Stora klasser var ett tema som lyftes fram och jag kommer här
att diskutera detta tema utifrån ovan förda resonemang om identitet,
ledtrådar och antaganden. Lärarna ger i fokusgrupperna uttryck för
att det är problematiskt med stora klasser och att en lösning på pro-
blemet skulle vara att minska antalet elever i klasserna. I berättel-
serna om stora klasser återkommer uttryck som ”… så jag hinner
inte …”, ”… så ser jag inte barnen, det är bara grått”, ”… jag har
inte haft tid och jag har sprungit som en tätting överallt”. I lärarnas
berättelser framkommer att de har föreställningen om att det är ne-
gativt med stora klasser. Stora klasser synes påverka deras yrkes-
identitet på ett negativt sätt då de ger uttryck för att detta ger dem
en känsla av otillräcklighet då de inte upplever sig hinna med varje
enskild elev på ett tillfredsställande sätt. Stora klasser är alltså en
ledtråd eller utvalt fenomen i omgivningen som lärarna skapar me-
ning kring. När de diskuterar och ger mening åt fenomenet stora
klasser görs detta utifrån antaganden om att det är bättre med mind-
re klasser och att de skulle hinna med de enskilda eleverna bättre
om det vore färre elever i klasserna. Dessa antaganden görs utifrån
deras upplevelser men framförallt utifrån deras föreställningar om
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skillnader mellan stora och små klasser. Den mening lärarna ger
fenomenet stora klasser medför också att de själva är med och ska-
par den kontext de själva är verksamma i. Genom att hålla föreställ-
ningen om problematiken med stora klasser vid liv blir de också i
viss mån sina egna slavar.

Resultaten i observationsstudien visar att vad gäller i vilken
omfattning läraren har kontakt med eleverna under lektionstid har
inte gruppstorleken så stor betydelse. Detta resultat bestrider dock
inte lärarnas upplevelser av att det är svårt att hinna med indi-
viduell kontakt med samtliga elever i större grupper. Resultaten kan
tyda på att vissa lärare aktivt arbetar med att hinna med alla elever
vilken de kan uppleva som påfrestande. Andra lärare känner pres-
sen att hinna med alla elever men når inte upp till sina mål att ha
individuell kontakt med alla.

Den mening som meningsgivarna tillskriver specifika fenomen
hör samman med den specifika tid och kontext som råder samtidigt
som meningen skapas. Stora klasser var det tema lärarna ägna mest
tid åt att prata kring. Dominansen av just detta tema kan kanske
förstås utifrån att det strax innan fokusgrupperna i den ena kommu-
nen genomfördes blommade upp en debatt i massmedia där det
framhölls att klasstorleken inte spelade någon roll. Detta var emel-
lertid inte en helt korrekt tolkning av de forskningsresultat som låg
till grund för den bild som massmedia förmedlade. I bilden mass-
media förmedlade ingick, något förenklat, bl.a. att väl förberedda
lärare klarar av stora klasser. Det kan vara en förklaring till varför
lärarna fokuserade relativt stor del av samtalstiden kring detta feno-
men.

I merparten av utsagorna som kan hänföras till temana stora
klasser, fånga enskilda elever samt elevernas behov av interaktion
med vuxna fokuserar lärarna den individuella interaktionen med
eleverna. Denna fokusering på de enskilda eleverna kan förstås
utifrån de uppdrag skolan har och som formuleras i Läroplan för
det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet
(Lpo 94). I läroplanen sätts den enskilde eleven i centrum och det
åligger läraren att i sin verksamhet utgå från varje elevs behov och
förutsättningar. Lärarna har således uppdraget att sörja för varje en-
skild elevs lärande. Då lärarna har många elever vars enskilda
behov ska tillgodoses kan detta leda till en känsla av otillräcklighet.



- 149 -

Det kan vara ytterligare en förklaring till varför det var just dessa
teman som framkom i denna studie och inte några andra.

Ett annat tema som uttryckligen kan kopplas till Lpo 94 är
pojkar som tar för sig på flickornas bekostnad. Enligt läroplanen
ska lärarna motverka traditionella könsmönster och aktivt och med-
vetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. När lärar-
na beskriver flickors och pojkars olika talutrymme i klassrummet
görs det främst utifrån att det är eleverna själva som förser sig med
utrymme i olika utsträckning. De lyfter i mindre utsträckning fram
deras egen roll eller bidrag till att skillnader mellan pojkar och flic-
kor uppstår och kvarstår. Att lärarna i detta sammanhang vare sig
framställer sig själva som offer eller mästare över situationen kan
vara en indikation på att detta tema egentligen inte i så hög grad på-
verkar deras upplevelse av hur de ”lyckas” i sitt arbete. Skillnaden
mellan pojkars och flickors utrymme i klassrummet är en omstän-
dighet som inte direkt tynger dem i deras arbete. En ytterligare för-
klaring kan vara att detta är en frågeställning som funnits med
under lång tid och att lärarna själva uppfattar att de redan har gjort
vad de har kunnat.

De uppdrag som genom läroplanen ges till lärarna innehåller en
del motsättningar som i viss mån blir synliga i temana stora klas-
ser, med delaspekten hinna med alla elever, samt pojkar som tar
för sig på flickornas bekostnad. I Lpo 94 ställs lärarna inför uppgif-
ten att hantera en individuell urvalsfunktion samtidigt som de ska
hantera en kollektiv jämlikhetsfunktion (Berg, 1999). De har alltså
i uppdrag att individualisera undervisningen i klassrummet utifrån
varje enskild elevs behov samtidigt som de ska ge lika utrymme åt
alla elever i klassrummet. Lärarnas uttryck för att de inte hinner
med alla elever i stora klasser kan förstås som att de hamnat i en
konfliktsituation orsakat av de olika krav som Lpo 94 ställer på
dem.

Temat elevernas behov av interaktion med vuxna lyfter fram en
annan intressant aspekt som också kan belysas ur förståelsen av
meningsskapande och skolans uppdrag. När lärarna berättar om den
personliga interaktionen mellan dem själva och enskild elev som är
initierad av eleven gör de detta främst utifrån sin roll som vuxna
och inte utifrån rollen som lärare. De berättar att de får agera som
substitut för få vuxenkontakter i hemmet och som representanter
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för vuxenvärlden. Den mening de skapar är alltså att eleverna vill
ha personlig kontakt med dem som vuxna, inte som lärare. Detta
kan tolkas som en indikation på ett utvidgat och ”eget” konstruerat
uppdrag för lärarna att ha individuell personlig interaktion med
eleverna. Detta egna konstruerade uppdrag skulle då bestå i att det
är skolan och lärarna som ytterst är ansvarig för elevernas väl och
ve och att de, snarare än föräldrarna, har det övergripande ansvaret
för elevernas utveckling och välmående. Det kan vara en förklaring
till varför lärarna främst pratar utifrån sin roll som vuxna än som
lärare när de beskriver den personliga interaktionen med eleverna.

I berättelserna ger lärarna inte enbart uttryck för vilka teman
som är viktiga för dem och kring vilka de skapar mening utan även
vilken emotionell innebörd som är förknippad med de olika temana
och som har betydelse för deras identitet som lärare. I en stor del av
utsagorna som rör temana stora klasser, fånga enskilda elever, ta-
lar vi samma språk, konflikter mellan elever samt möta elever med
annan kulturell bakgrund ger lärarna uttryck för en otillräcklighet i
sin yrkesutövning. Uttryck som ”jag hinner inte”, ”det är för
många”, ”ej kompetens att klara av”, ”besviken”, ”vi blir inte res-
pekterade” återkommer som uttryck i anslutning till att dessa teman
diskuteras. Dessa uttryck kan ses som indikatorer på eller förkla-
ring till varför just dessa teman överhuvudtaget lyfts fram i samta-
len i fokusgrupperna. De utgör en frustration och känsla av otill-
räcklighet i lärarnas yrkesutövning. I temana elevernas behov av
interaktion med vuxna och glädjen i mötet med eleverna ges uttryck
av förnöjdsamhet då uttryck som ”himla roligt”, ”underbart” och
”salig” återkommer när de pratar om dessa två teman. När temat
pojkarna tar för sig på flickornas bekostnad diskuteras görs detta
huvudsakligen i mer neutrala termer. I dessa utsagor förekommer
inte i någon större utsträckning några beskrivningar av vilka käns-
lor lärarna förknippar med detta tema utan framstår som mer neu-
tralt.

När lärarna i de genomförda fokusgrupperna gavs friheten att
lyfta fram och diskutera frågor som rörde problem och glädje-
ämnen som de har att hantera i det vardagliga arbetet med eleverna
i klassrummet ägnades mycket av samtalstiden till diskussioner
som rörde det som kan kallas ramfaktorer. Med ramfaktorer menas
de ramar eller förutsättningar som finns för arbetet (Berg, 1999;



- 151 -

C. Gustafsson, 1999; Lindblad & Sahlström, 1999). Ramarna kan
utgöras av ”yttre” bestämda ramar som ligger utanför lärarnas räck-
vidd och som är fastlagda av utbildningspolitiska aktörer, i läro-
plansbeslut eller beslut som är fattade på mer lokal nivå men där
lärarna själva inte direkt har ett reellt inflytande på de beslut som
fattas. Exempel på ”yttre” ramar kan vara riktlinjer som ges i läro-
planen, resurser som tilldelas lärarna på skolan som hur många ele-
ver som finns i varje klass, möjligheterna till att arbeta med halv-
klass, vilka stödresurser i form av speciallärare och skolpsykologer
som finns att tillgå. Då de ”yttre” ramarna lyfts fram i lärarnas be-
rättelser har dessa framställts som begränsningar, hinder eller om-
ständigheter som försvårar deras arbete. De yttre ramarna ger vis-
serligen en begränsning av vilket friutrymme lärarna som aktörer
har att handla inom, men ramarna eller förutsättningarna för arbetet
är också subjektivt upplevda och konstruerade. Lärarna skapar ock-
så själva sina egna ramar som påverkar deras upplevelser av vilka
förutsättningar de har för sitt arbete. Skapandet av ”inre” ramar kan
förstås som resultaten av meningsskapande processer. Det medför
också att överensstämmelsen mellan upplevda och reella begräns-
ningar kan variera vilket kan ge yttringar i huruvida lärarna upp-
lever att de bemästrar situationen eller är offer för yttre omständig-
heter. Stora klasser är exempelvis ett tema under vilket lärarna
mestadels har förmedlat bilden av att de är offer för de yttre ramar-
na. De tilldelas ett visst antal elever i en klass i vilken de ska be-
driva undervisning. I fokusgrupperna har de gett uttryck för den
otillräcklighet de känner när de upplever att de inte hinner med ha
individuell kontakt med alla elever under lektionstid.

Undervisningsgruppens sammansättning med avseende på för-
delningen mellan pojkar och flickor och elevernas etniska ursprung
kan också förstås som ramfaktorer som ligger utanför lärarnas
direkta möjligheter att påverka. I anslutning till dessa teman har
dock inte lärarna på samma sätt gett uttryck för att vara ”offer” som
i fallet med gruppstorlek. Vad beträffar skillnader mellan pojkar
och flickor i klassrummet lyfter lärarna snarare fram flickor som
”offer” för situationen, det är flickorna (generellt sett) som får en
undanskymd position gentemot pojkarna som förser sig med ut-
rymme. Vid genomläsning av utskrifterna av fokusgrupperna men
också vid läsning av resultaten i denna delstudie kan man få
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uppfattningen att lärarna beskriver sitt arbete som tungt och pro-
blemfyllt med få ljusglimtar. Detta ska nog betraktas som en san-
ning med modifikation. De problem och svårigheter lärarna lyft
fram är reella för dem i deras dagliga arbete med eleverna. Fokus-
gruppssituationen som sådan skapade nog emellertid tillfälle för
lärarna att fokusera på arbetsamma aspekter av sitt arbete. Man
passade på att till forskare förmedla svårigheter i arbetet som man
vill ha hjälp med att förändra till det bättre. När vi genomförde
fokusgrupperna så kommenterade lärarna ofta avslutningsvis att de
älskar sitt arbete och inte kan tänka sig något annat men att det ofta
blir så att man lyfter fram det negativa och tunga i arbetet när man
får möjlighet.
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Del IV

Avslutande diskussion
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Kapitel 12

Diskussion

Det övergripande syftet med denna avhandling var att öka kunska-
pen om elevers och lärares interaktion i klassrummet. För att söka
relevant kunskap i förhållande till detta övergripande syfte har tre
olika källor använts. För det första gjordes en genomgång av tidi-
gare forskning som belyser könsskillnader i klassrumsinteraktionen
samt betydelsen av undervisningsgruppens storlek. För det andra
genomfördes observationer av den interaktion som sker mellan lä-
rare och elever under lektionstid. För det tredje genomfördes fokus-
grupper med lärare i vilka lärares uppfattningar eller föreställningar
om sin interaktion med eleverna framkom. Dessa tre olika kun-
skapskällor har tillsammans använts för att belysa de huvudfråge-
ställningar som är centrala i denna avhandling, nämligen

• vilken betydelse har elevkön, lärarkön, elevernas ålder, under-
visningsämnet samt gruppstorleken för den interaktion som ut-
spelar sig i klassrummet mellan lärare och elever samt

• vilka uppfattningar eller föreställningar har lärare om sin egen
interaktion med eleverna?

Metodrelevans
För att fånga lärarnas interaktion med eleverna i klassrummet under
lektionstid användes observation som datainsamlingsmetod. Moti-
vet till val av metod var en strävan att erhålla ett objektivt och ett
”faktiskt” mått på interaktionen. Objektivt på så sätt att det är
någon utomstående som registrerar det som sker i samspelet mellan
lärare och elever. I den delen av avhandlingen var det inte uppfatt-
ningar eller upplevelser utan omfattningen av den interaktion som
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faktiskt äger rum och som lättare kan registreras av en observatör.
Vid genomförandet av observationerna användes ett observations-
schema vilket var utformat utifrån de frågeställningar som låg till
grund för delstudien. Det var emellertid vid utformandet inte möj-
ligt att förutse alla de tänkbara variabler som kunde vara intressant
att ta hänsyn till vid analys av materialet. Observationsschemat som
sådant fungerade bra och visade sig vara reliabelt. Vid analyserna
av resultaten dök dock frågor upp, som till exempel huruvida olika
arbetsformer kunde förklara olika interaktionsmönster. Detta var en
fråga som inte kunde analyseras utifrån det insamlade materialet då
aktuella arbetsformer inte hade noteras i observationsschemat. I
efterhand har jag insett att denna information hade varit värdefull
att ha. Det insamlade materialet från observationerna har ändock
givit en rik och nyanserad bild av kommunikationen mellan lärare
och elever i klassrummet.

Fokusgrupper användes som metod för att fånga lärares före-
ställningar om deras interaktion med eleverna. Detta föreföll vara
en bra metod då det var lärarnas kollektiva eller gemensamma före-
ställningar som skulle beskrivas. Fokusgrupp är en form av dis-
kussionsbaserad gruppintervju i syfte att utröna människors erfa-
renheter, åsikter eller föreställningar kring vissa fokuserade fråge-
ställningar som på förhand är bestämda av forskaren.

Vid fokusgruppernas genomförande ombads deltagarna att be-
rätta om och diskutera kring de problem och glädjeämnen de har att
hantera i det vardagliga arbetet med eleverna i klassrummet, vilket
således utgjorde fokus i samtalen. Lärarna ombads alltså inte
explicit att berätta om sina föreställningar eller uppfattningar om
interaktionen med eleverna. Anledningen till detta var huvudsak-
ligen att fokusgrupperna genomfördes i ett större projekt men att
jag sedan genom ett urval av data lyfte fram de utsagor som be-
rättade något om lärarnas föreställningar om sin interaktion med
eleverna. Detta förfarande har både förtjänster och brister. Lärarna
fick en möjlighet att berätta om de problem och glädjeämnen de har
att hantera tillsammans med eleverna vilket blev en relativt låg grad
av styrning. Det blev lärarna som själva fick avgöra vad de ansåg
vara centralt och betydelsefullt att berätta och diskutera utifrån an-
givet fokus. En fördel med detta förfarande var just att det var lä-
rarna, i egenskap av experter på sin egen vardag, som lyfte fram de
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centrala aspekterna. En nackdel med att använda ett material in-
samlat i ett vidare syfte, inom ramen för ett större projekt, är att de
berättelser som använts i detta arbete endast utgjorde en del av de
totala berättelserna. Om fokusgrupperna hade genomförts med ett
tydligare fokus på lärarnas föreställningar om deras interaktion med
eleverna hade kanske ett fylligare material ha kunnat samlas in.
Detta till trots har underlaget och de resultat som presenterats i
fokusgruppsstudien varit relativt omfattande och har kunnat belysa
lärarnas föreställningar om deras interaktion med eleverna.

En styrka med att kombinera observationer och fokusgrupper är
att det inom samma arbete kan göras jämförelser mellan föreställ-
ningar och faktiska beteenden vilket också görs i denna avhandling.

Könsskillnader och gruppstorlek – två
centrala fenomen
Observationsstudien och fokusgruppsstudien har visat på delvis
olika men betydelsefulla aspekter av klassrumsinteraktionen. I
observationsstudien definierade jag som forskare ett antal variabler
(elevkön, lärarkön, elevens ålder, undervisningsämne samt grupp-
storlek) som kunde antas ha betydelse för kommunikationen mellan
lärare och elever. Valet av just dessa variabler härrör sig från den
genomgång av tidigare forskning som presenterades i kapitel 2 och
3. I fokusgruppsstudien är det lärarna som lyft fram sina berättelser
eller föreställningar om interaktionen med eleverna. I dessa berät-
telser framgår att det också finns andra betydelsefulla faktorer, än
de som beaktades i observationsstudien, och som påverkar deras
föreställningar om interaktionen med eleverna. Resultaten från de
båda delstudierna visar att klassrumsinteraktionen är en komplex
situation där många faktorer påverkar och/eller upplevs påverka
möjligheterna till interaktion mellan lärare och enskilda elever. I
avhandlingen har två olika fenomen eller frågeställningar varit cen-
trala, nämligen könsskillnader samt gruppstorlek.

Begreppet meningsskapande (Weick, 1979, 1993, 1995) har an-
vänts för att försöka förstå hur vi konstruerar mening och betydelse
för handlingar, normer, händelser, situationer etc. som förekommer
i vår omvärld. Meningsskapandet ger oss inte bara en grund för hur
vi kan förstå och tolka omvärlden utan ger oss också grund för det
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egna handlandet i den värld vi befinner oss i. Genom menings-
skapande blir aktörerna också meningsgivare, dvs. de ger eller till-
skriver vissa fenomen i den för dem relevanta omvärlden en viss
betydelse och innebörd. I fokusgrupperna är det lärarna som är me-
ningsskapare och meningsgivare. I samtalen med lärare lyftes flera,
för lärarna, viktiga frågeställningar fram varav två av dessa är
direkt kopplade till de två fenomen eller frågeställningar som varit
centrala för denna avhandling, nämligen könsskillnader och grupp-
storlek.

Stora klasser var det tema lärarna ägnade mest tid till att dis-
kutera och som då kan tolkas vara central och betydelsefull proble-
matik de har att hantera i vardagsarbetet. Den mening lärarna ger
fenomenet stora klasser medför också att de själva är med och
skapar den kontext de själva är verksamma i. De upplever att det är
betungande med stora klasser och genom att benämna upplevelsen
och diskutera kring den skapar de också den kollektiva uppfatt-
ningen eller föreställningen att stora klasser är betungande och be-
gränsar deras möjligheter att ha individuell kontakt med eleverna.
Ett annat tema som lyftes fram i fokusgrupperna var pojkarna tar
för sig på flickornas bekostnad. Inom detta tema beskrev lärarna
sig egen roll utifrån ett mer passivt förhållningssätt. De beskrev att
detta fenomen uppstod på grund av elevernas egna agerande och
inte av att lärarna själva aktivt bidrog till könsrollsdifferentierande
processer. Den följande resultatdiskussionen kommer huvudsak-
ligen föras utifrån de två fenomen, nämligen könsskillnader i klass-
rumsinteraktionen och gruppstorlekens betydelse.

Könsskillnader i klassrumsinteraktionen

I avhandlingen framgår att det finns såväl generella som specifika
skillnader mellan pojkar och flickor i vilken utsträckning de inter-
agerar med läraren under pågående lektion. Generella så till vida att
pojkar sammantaget har mer kommunikation med läraren men spe-
cifika på så sätt att detta generella mönster inte alltid gäller när hän-
syn även tas till variabler som lärarkön och elevernas ålder. De
generella mönstren gäller heller inte alltid då enskilda elevers inter-
aktion med läraren granskas. Variationerna mellan eleverna med
avseende på deras interaktion med läraren visade sig vara bety-
dande. Tidigare studier (exempelvis Bailey, 1993; Croll, 1985; Dart
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& Clarke, 1988; D. Sadker & M. Sadker, 1985) har också visat att
variationerna inom pojk- respektive flickgruppen är stora och att i
de fall pojkar dominerar klassrumsinteraktionen är det vanligtvis ett
fåtal pojkar som står för denna dominans genom att de kommuni-
cerar mycket med läraren. I fokusgrupperna nyanserar lärarna före-
ställningarna om pojkars och flickors olika utrymme i klassrummet
genom att lyfta fram att det inom flickgruppen finns en variation av
i vilken utsträckning flickorna tar för sig. De menar att det finns
flickor som spelar med på pojkarnas villkor och tar för sig i klass-
rummet.

I lärarnas berättelser framkommer föreställningen eller uppfatt-
ningen att det är eleverna som tar för sig olika utrymme i klass-
rummet. I huvudsak är det pojkarna som upplevs ta för sig men det
också finns en del flickor som också förser sig med talutrymme.
Lärarna ser det alltså som om det är eleverna som skapar och upp-
rätthåller de traditionella könsrollsmönstren där pojkar tar mer ut-
rymme än flickorna. Lärarna berättar dock inte något om sin egen
roll i dessa könsrollsdifferentierande processer. De framställer det
alltså som om det vore eleverna som skapar skillnaderna mellan
pojkar och flickor. Klassrumsobservationerna visar dock att det
vanligtvis är lärare och elever som tillsammans skapar och upp-
rätthåller olika utrymme för pojkar och flickor när så var fallet.

Det generella mönstret är att pojkar har mer interaktion med
läraren än vad flickorna har. Detta mönster gäller för samtliga sta-
dier och med såväl kvinnlig som manlig lärare utom i två fall.
Kvinnliga lärare på lågstadiet samt manliga lärare på högstadiet har
lika mycket kommunikation med flickor som med pojkar och ana-
lyserna visar också att det är lärarna och eleverna som tillsammans
upprätthåller denna jämlika fördelning. Dessa två lärargrupper
”lyckas”, tillsammans med eleverna, således upprätthålla en jämn
fördelning mellan pojkar och flickor i klassrummet. Hur kan dessa
resultat förstås? Jag väljer här att diskutera det utifrån de olika sta-
dierna. På lågstadiet är eleverna nybörjare inom skolans värld och
de ska introduceras eller skolas in i det system som skolan utgör.
De kvinnliga lärarnas lika förhållningssätt mot pojkar och flickor
kanske kan förstås utifrån att de huvudsakligen förhåller sig till ele-
verna som ”nybörjare” vilka de önskar ge en god start i skolan.
Detta förhållningssätt blir då överordnat det faktum att eleverna är
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av olika kön. En annan förklaring kan vara att de kvinnliga låg-
stadielärarna tagit till sig tidigare debatter vad gäller könsskillnader
och därmed integrerat det i sitt arbete och har ett mer jämställt för-
hållningssätt till pojkar och flickor. Att de kommunicerar lika myc-
ket med pojkar och flickor kan då ses som ett uttryck för en pro-
fessionell hållning. Manliga lågstadielärare kan antas styras av and-
ra principer i förhållningssättet mot eleverna då de kommunicerar
mer med pojkar än med flickor. En princip skulle kunna vara att det
är elevernas behov som istället styr. Pojkar mognar i allmänhet se-
nare än vad flickorna gör varför de kan antas behöva mer stöd och
hjälp från lärarens sida för att kunna klara av arbetet i skolan. De
manliga lärarna kan också ha lättare för att identifiera sig med poj-
karna vilket kan leda till att de kommunicerar mer med dem. Skill-
naden mellan kvinnliga och manliga lågstadielärares kommunika-
tion skulle således kunna förklaras utifrån att det är olika principer,
jämställdhetsprincip respektive behovsprincip, som ligger till grund
för och påverkar deras interaktion med eleverna i klassrummet.

Den andra avvikelsen från det generella mönstret, dvs. att poj-
kar dominerar interaktionen med läraren, gäller manliga högstadie-
lärare vilka interagerar i samma utsträckning med pojkar som med
flickor. Detta är också ett interaktionsmönster som lärare och elever
gemensamt upprätthåller. De kvinnliga högstadielärarna kommuni-
cerar mer med pojkar än med flickor. En förklaring till det mönster
som är rådande på högstadiet kan vara att eleverna här börjar blir
unga vuxna vilket också kan antas ha betydelse i interaktionen med
läraren. Flickorna kan exempelvis ge uttryck för kvinnlighet vilket
de manliga lärarna måste förhålla sig till. De manliga lärarna kan-
ske attraheras av vissa flickor vilket leder till att de har mer kom-
munikation med dessa. En annan förklaring kan vara att det bland
manliga lärare kan finnas en oro för att beskyllas för att vara diskri-
minerande mot flickor, dvs. elever av motsatt kön, vilket leder till
att de kommunicerar i samma utsträckning med elever av båda kön.
Kvinnliga högstadielärare kommunicerar mer med pojkar än med
flickor, de agerar således på liknande sätt som sina kollegor på
mellanstadiet. Det förefaller kanske inte lika rimligt att anta att de
attraheras av pojkarna som unga män då pojkar i allmänhet utveck-
las senare och kanske först under gymnasietiden blir unga män.
Pojkarna väcker troligen snarare omvårdnadskänslor hos de
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kvinnliga lärarna, vilket skulle kunna vara en förklaring till varför
de kommunicerar mer med pojkarna.

Skillnader mellan pojkar och flickor är en frågeställning som
under lång tid diskuterats inom såväl skolan som i den allmänna
debatten. Trots den uppmärksamhet som frågeställningen haft för-
håller det sig fortfarande så att pojkar dominerar klassrumsinter-
aktionen, dock med de två undantag som diskuterats ovan. Mönst-
ren förefaller vara stabila över tid vilket också visats i andra studier
(jfr exempelvis Bailey, 1993; Hargreaves & Comber, 1998; Klein
& Ortman, 1994; Worrall & Tsarna, 1987; Younger, Warrington &
Williams, 1999). Lärarna är medvetna om att skillnaderna finns
men förklarar dem med att det är eleverna själva som orsakar detta
förhållande. Klassrumsobservationerna visar dock att när pojkar
dominerar interaktionen så är det eleverna tillsammans med läraren
som upprätthåller mönstret. Lärarnas föreställning om att det är ele-
verna som skapar denna ojämlika fördelning av talutrymmet sam-
manfaller alltså endast i viss utsträckning med det som kan obser-
veras under pågående lektioner. En tolkning kan dock vara att lä-
rarna själva tar fler kontakter med pojkarna än med flickorna för att
”hålla koll” på dem eller förekomma pojkarna som annars själva
kommer att ta kontakten med läraren. Det kan exempelvis vara så
att läraren ser att en elev börjar ägna sig åt annat än det arbete som
är påbjudet och för att leda tillbaka eleven till det avsedda arbetet
ställer läraren en direkt fråga till eleven.

I avhandlingen har jag belyst, problematiserat och funnit att
lärarkön har betydelse för hur interaktionen ser ut mellan lärare och
elever på de olika stadierna. Tidigare studier har i mycket ringa
utsträckning belyst betydelsen av lärarkön (se exempelvis Bellamy,
1994; Duffy, Warren & Walsh, 2001; Hopf & Hatzichristou, 1999).
Lärarkön som ensam variabel har inte något förklaringsvärde, dvs.
manliga och kvinnliga lärare kommunicerar generellt lika mycket
med eleverna, men tillsammans med elevernas ålder och elevernas
kön visar det sig att lärarkön är av betydelse för hur interaktionen i
klassrummet mellan lärare och elever ser ut. Detta är således ett
viktigt resultat som framkommit i avhandlingen och som tidigare
inte visats inom forskning om talutrymme och genus i klass-
rummet.
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Observationer genomfördes under lektioner i matematik och svens-
ka. Anledningen var att möjliggöra analyser av huruvida undervis-
ningsämnet hade betydelse för den kommunikation som äger rum
mellan lärare och elever. Resultaten visade att ämnet hade en myc-
ket begränsad betydelse. Den enda effekten som framkom var att
kvinnliga lärare kommunicerade mer med eleverna under lektioner
i matematik än vad de manliga lärarna gjorde. Under lektioner i
svenska förelåg inte några skillnader. Några generella skillnader
mellan pojkars och flickors kommunikation med lärare kan alltså
inte hänföras till eller förklaras av undervisningsämnet. Det är
således andra faktorer än ämnet som förklarar de skillnader respek-
tive likheter mellan flickor och pojkar som framkommit i observa-
tionerna.

Undervisningsgruppens storlek
I lärarnas berättelser framkom bl.a. att de upplever en viss vanmakt
inför att undervisa i grupper som de upplever som stora. Upplevel-
sen är att de som lärare inte räcker till och inte hinner med att ha
individuell kontakt med alla elever under lektionerna. Observation-
er av lärares kontakter med eleverna visar att mängden kontakter de
enskilda eleverna har med läraren i ganska ringa utsträckning för-
klaras av undervisningsgruppens storlek. Gruppstorleken har bety-
delse på så sätt att i grupper om maximalt 19 elever har gruppstor-
leken en viss betydelse för kommunikationen. Elever i grupper med
exempelvis 11 elever har något fler kontakter med läraren än vad
elever i grupper med 19 elever har. När elevantalet är 20 eller fler
saknar gruppstorleken betydelse. Det betyder att den enskilda ele-
ven interagerar i samma utsträckning med läraren oavsett om grup-
pen omfattar 20 eller 28 elever. Resultaten innebär alltså att lärare
kompenserar det större elevantalet med ökad individuell interaktion
med eleverna. Detta får till konsekvens att läraren känner en press
på sig att hinna med eleverna vilket också kan leda till stress och
otillfredsställelse hos lärarna vilket de också ger uttryck för i fokus-
grupperna.

I näst intill samtliga observerade grupper finns det några elever
som inte har någon kommunikation alls med läraren under lek-
tionen. Det finns alltså elever i såväl små som stora grupper som
inte har någon kontakt med läraren under lektionstid. Spridningen
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mellan eleverna med avseende på deras kommunikation med lärare
är större i de små än i de stora grupperna. Detta resultat talar för att
de elever som får eller tar mycket kontakt med läraren blir än mer
framträdande i de mindre grupperna. Små grupper är således ingen
garanti för att lärare uppmärksammar de tysta eleverna i större
utsträckning, tendensen är snarast den motsatta. Gruppstorleken ger
också olika villkor för pojkar respektive flickor. Observationerna
visade att könsskillnaden är mer framträdande i grupper om 20 eller
fler elever. Flickor skulle således ur ett jämställdhetsperspektiv vin-
na på mindre undervisningsgrupper. Sannolikt har emellertid atti-
tydmässiga förändringar bland lärare större effekt än att minska
klasserna med två eller tre elever.

Då gruppstorlek i skolsammanhang diskuteras förefaller det
ofta finnas ett underliggande antagande om att det finns en viss
mängd interaktion mellan lärare och elever som kan fördelas under
en lektion. Ett ur denna aspekt intressant resultat som framkommit
är det faktum att det inte föreligger något samband mellan under-
visningsgruppens storlek och hur mycket den enskilda läraren kom-
municerar med eleverna under lektionstid. En lärare med 12 elever
kan alltså kommunicera lika mycket, eller lite, med de enskilda
eleverna som en lärare med 28 elever under samma tid. Det tyder
snarare på att det är olika förhållningssätt bland lärare som leder till
att de interagerar med elever i olika utsträckning. En annan förkla-
ring kan vara att olika arbetsformer ger upphov till olika mycket
individuell interaktion mellan lärare och elever. Det kan antas att
enskilt arbete ger upphov till fler kontakter mellan lärare och den
enskilda eleven än vad grupparbeten eller helklassundervisning gör.

Resultaten vad gäller gruppstorlek ska emellertid inte tolkas
som att gruppstorleken skulle vara irrelevant. Fokusgrupperna med
lärarna visar att stora undervisningsgrupper är ett arbetsmiljöpro-
blem för lärarna och säkerligen också för eleverna. Lärarna ska hin-
na med fler elever, det är fler elever som ska trängas ihop på en
begränsad yta, ljudnivån ökar när eleverna pratar med varandra etc.
Vad resultaten visar är enbart att mängden kommunikation mellan
lärare och enskilda elever inte på ett självklart sätt ökar i mindre
grupper. Tidigare studier (exempelvis Galton, 1998; Hargreaves,
Galton & Pell, 1998; Korostoff, 1998) har visat att lärare ofta
saknar kunskap och beredskap för att arbeta på olika sätt med olika
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stora grupper. Arbetssätten verkar vara de samma oavsett grupp-
storlek. Om en önskad konsekvens av minskat antal elever i klas-
serna är att de ska få mer individuell kommunikation och stöd av
läraren behöver alltså lärarna utbildning och stöd för att de avsedda
effekterna ska uppnås.

I lärarnas berättelser framgick också att de upplevde att ele-
verna hade ett behov av vuxenkontakter där lärare ibland få vara ett
substitut för andra uteblivna vuxenkontakter. Elevernas efterfrågan
av mer kontakter med läraren behöver emellertid inte betyda att de
saknar andra vuxenkontakter. Det kan snarare vara så att eleverna
behöver få individuellt stöd och bekräftelse av läraren för att nå de
mål som skolan ställer upp (Skolverket, 2002). Eleverna efterfrågar
alltså en relation till och ett stöd av läraren i egenskap av att denne
är just lärare och där kontakten kanske också behöver vara person-
lig men framför allt relaterad till undervisningsinnehållet för att
förutsättningarna för lärande ska bli så goda som möjligt.

Avslutande kommentar
Resultaten i avhandlingen har visat att det är flera faktorer som
påverkar hur kommunikationen mellan lärare och elever ser ut. Ele-
vens kön har betydelse, vilket vi visserligen redan tidigare visste.
Det är dock intressant att konstatera att trots att man under lång tid
haft kunskapen om att det ser olika ut för pojkar och flickor så
kvarstår dock samma mönster idag. Vetskapen om förhållandena
har tydligen inte varit tillräckliga för att åstadkomma en större för-
ändring. Det är emellertid inte enbart elevernas kön som har bety-
delse för kommunikationen utan även om läraren är man eller kvin-
na påverkar kommunikationsmönstret. Kommunikationen ser också
olika ut beroende på elevernas ålder. Vid observationsstudierna
beaktades elevkön, lärarkön, elevens ålder (stadium), undervis-
ningsämne och gruppstorlek som variabler som kunde antas påver-
ka kommunikationen. Vid tolkningar av resultaten har information
om andra variabler än de som här inkluderats efterlysts för att
ytterligare försöka förstå varför kommunikationen ser ut som den
gör. I fortsatt klassrumsforskning skulle det vara intressant att
undersöka om och i så fall på vilket sätt olika undervisningsformer
påverkar kommunikationsmönstret mellan lärare och elever. En
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annan variabel som kan vara intressant att inkludera i fortsatt forsk-
ning är vilken betydelse elevernas kulturella ursprung har för klass-
rumsinteraktionen. I fokusgrupperna antyddes mötet med invand-
rarelever föra med sig vissa specifika frågeställningar som kan vara
intressanta att undersöka närmare.

Det som utspelar sig i klassrummet utgör en komplex situation
där många faktorer påverkar det som sker. Som forskare måste man
begränsa sig och undersöka ett antal begränsade aspekter av sam-
manhanget. Det som framkom i fokusgruppsintervjuer med lärare
visade att det finns fler variabler som har betydelse för lärarnas
upplevelser eller föreställningar om sin interaktion med eleverna än
de som jag begränsat mig till i observationsstudien. Att arbeta med
fokusgrupper visade sig vara ett bra sätt att arbeta där man använ-
der sig av ”experterna” på området, i detta fall lärarna, för att iden-
tifiera vilka betydelsefulla aspekter av verksamheten som man har
att hantera och som kan vara relevanta att studera vidare.
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Summary

Background and aims
Teachers and pupils meet everyday in the classroom, a place where
they together have work to do, pupils to learn and the teacher to
support the pupils in their process of learning. The communication
between teachers and pupils plays a central role in the teaching
situation. Communication or interaction in the classroom is an area
of research interest, in Sweden as well as internationally.

Gender differences in classroom interaction have for a longer
period of time been of interest. Several studies (e.g. Bailey, 1993;
Brophy, 1985; Einarsson & Hultman, 1985; Hargreaves & Comber,
1998; Kelly, 1988) conclude that boys dominate in the classroom.
They get more attention from the teachers and interact more with
them than girls do. Other research concludes that gender makes no
general difference in the classroom (see for example Croll, 1985;
Dart & Clarke, 1988; Jungwirth, 1991; Sadker & Sadker, 1985;
Tobin & Garnett, 1987). One explanation of the domination of boys
is that in most cases it is a group of boys, within the class, that has
more interaction with the teacher.

The pattern of boys’ domination in the classroom seems to be
stable over time. Research during the 70’s as well as during the
90’s showed domination of boys (Bailey, 1993; Hargreaves &
Comber, 1998; Klein & Ortman, 1994).

When gender differences in the classroom interaction have
been the focus of research it has predominantly been the gender of
the pupil, not the teacher. There are only a few studies in which the
gender of the teacher has been taken into consideration (e.g.
Bellamy, 1994; Duffy, Warren & Walsh, 2001; Hopf &
Hatzichristou, 1999). The results from these studies indicate that
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the gender of the teacher seems to be of importance in the
interaction with pupils. For example, Bellamy (1994) found that
male teachers interacted more with boys, while female teachers
interacted more with girls.

The subject taught may be expected to have an impact on the
interaction between teacher and pupil in the classroom and has to
some extent been explored. Natural sciences have predominantly
been focused. One reason, more or less articulated, why natural
sciences have been in focus is that gender differences are supposed
to be greater when these subjects are taught. So far, no research has
systematically investigated whether the subject taught has an
influence on gender differences in classroom interaction or not.

The importance of class size has been discussed during several
years. Most of the research has focused on the impact different
class sizes may have on pupils’ academic progress (see for example
Glass, Cahen, Smith & Filby, 1982; Finn & Achilles, 1999;
Hanushek, 1986; Glass & Smith, 1978; Podmore, 1998). The
research shows some contradictory results, some studies give sup-
port to the hypothesis that pupils perform better in small classes,
while some studies failed to demonstrate that pupils necessarily do
better in small classes. Most of the research has a focus on the
outcome of class size reduction. There is relatively little systematic
information on what impact class size has on the interaction in the
classroom, a mediating factor that might explain why smaller
classes have not expected a positive effect in the pupils’ academic
performance. One set of classroom processes that might be affected
by class size is teaching. However, research has shown that the
teaching process doesn’t automatically change with class size (see
for example Glass, Cahen, Smith & Filby, 1982; Korostoff, 1998).
Teachers usually need a longer practice of teaching in small groups
before a change in teaching style may be noticed.

The aim of this thesis is to investigate classroom interaction. Of
central importance are the following questions

• Does gender of pupil, gender of teacher, age of pupils,
subjects taught and class size have any importance for
the classroom interaction?

• What conceptions of their interaction with pupils do
teachers have?
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Methods
Data have been collected by two different methods – structured
classroom observations and focus groups.

The formal interaction between teachers and pupils was
observed during normal lessons at different school levels (lower
level, age 7–9, intermediate level, age 10–12, and upper level, age
13–16) of the Swedish compulsory school. Direct observation was
used to collect data concerning the pattern of teacher-pupil
interaction. In all 58 lessons were observed, 18, 20 and 20 at the
respective levels. At the levels the number of female and male
teachers was equal, as well as the number of lessons in math and
Swedish. That makes five male and five female teachers in each
subject at the three school levels, except at the lower level where
only four male teachers in math and Swedish participated. The ages
of the teachers were between 30 and 60, and all were well
experienced. At the lower and the intermediate levels the pupils
were mainly taught by the same teacher in most subjects, while at
the upper level math and Swedish were taught by different
teachers.

The classes observed all belonged to the compulsory com-
prehensive school, in all thirteen different schools were included in
the study. The sample was assumed to represent ordinary schools
and teachers.

Structured observations were made by using a map of the
pupils’ seats in the classroom and each contact was noted on this
map. This mode of registration made it possible to indicate who
initiated the interaction (teacher or pupil) as well as the number of
contacts. A trained observer, well acquainted with classroom
interaction, carried out the observations. The method proved to be
simple and reliable, the correlation between two independent
observers in a pilot study was 0.74 (Pearson’s correlation).

Focus groups were conducted to explore the teachers’ con-
ception of their interaction with the pupils. In the focus groups
teachers were asked to discuss their experiences of everyday work
in the classroom. In all 42 teachers participated, distributed over six
groups. A selection of data were made, only statements were
teachers explicitly talk about their interaction with pupils were
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selected and analysed. The selected data were categorized into
emerging concepts. Concepts of themes, which tell something
about teachers’ conceptions of their interaction with pupils, were
emerged from the data.

Findings

Gender and age matters
The results from the observation study disclose that the gender of
the teacher as well as the gender of the pupil has an impact on
classroom interaction. The interaction also differs regarding the
pupil’s age. The school subject and class size proved to have a
limited impact.

The gender of the pupil has a main effect, which means that
boys, compared to girls, in general have more interaction with the
teacher during lessons. The average ratio for boys were 56 % com-
pared to 44 % for girls.

There is also a statistical main effect of pupil age. Pupils at the
lower level interact more with their teacher during lessons com-
pared to pupils at intermediate and upper levels.

Teacher gender did not prove to have any significant main
effect, which means male and female teachers in general interact to
the same extent with their pupils. Even though teacher gender has
no impact on classroom interaction as a variable alone, it does have
a statistical significant effect on classroom interaction when it is
combined with the other investigated variables.

Pupil gender, pupil age and teacher gender together give an
interesting pattern as shown in Figure 18.
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Figure 18. Interaction between teachers and pupils.

In the figure it is obvious that male and female teachers interact
with boys and girls to different extent at different levels. There is a
statistical interaction effect of the three variables (F=5.75,
p=0.003).

Male teachers at the lower level interact more with boys than
with girls (t=2.63, p=0.01). This is also the pattern at the inter-
mediate level (t=2.09, p=0.04). At upper level male teachers inter-
act to the same extent with boys as with girls (t=0.74, p=0.46).
Female teachers at the lower level interact to the same extent with
girls as with boys (t=0.27, p=0.78). Female teachers at intermediate
and upper levels interact more with boys than with girls (inter-
mediate t=2.49, p=0.01; upper t=3.28, p=0.001).

Pupil gender, teacher gender and pupil age together gives an
opposite pattern of interaction for male and female teachers.
Female teachers interact to the same extent with boys and girls
when they are young (lower level). When the pupils grow older
(intermediate and upper levels) they interact more with boys than
girls. The pattern of interaction for male teachers goes in the
opposite direction. When the pupils are young, they interact more
with boys compared to girls. The same pattern is true at the
intermediate level. At the upper level male teachers interact to the
same extent with boys and girls.
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The school subject has a very limited impact on the interaction
between teachers and pupils. The only significant effect of subject
showed that female teachers interact more with pupils during math
lessons compared to their male colleagues.

Limited importance of class size
The effect of class size on classroom interaction has also been
investigated. The results shows that there is a correlation (r=0.40,
p<0.0001) between class size and the amount of interaction an
individual pupil has with the teacher during lessons. The proportion
of explained variance (r2= 0.16) gives by hand; differences between
pupils regarding their amount of interaction with the teacher can be
explained by class size to 16 %. This also means that differences
between pupils to 84 % have to be explained by other variables
than class size. The explained proportion of variance is valid for
groups with a maximum of 19 pupils (r2=0.16) In groups with 20 or
more pupils there is no effect of class size (r2=0.01), the individual
pupil in a class with 20 pupils has as much (or little) interaction
with the teacher as a pupil in a class with 29 has. The correlation
between class size and amount of interaction indicate that pupils in
smaller classes do have more interaction with teachers during
lessons, and this is valid for groups up to maximum 19 pupils.

Teachers’ conception of interaction
Through categorization of data collected in focus groups eight dif-
ferent themes were identified, these describe teachers’ perception
of their interaction with pupils. The themes were large classes,
catch individual pupils, boys dominate the classroom on expense of
girls, pupils’ needs of interaction with adults, the joy of interacting
with pupils, do we use the same language, conflicts between pupils,
and to meet pupils with another cultural background.

Large classes was the dominating theme, two different aspects
of the theme were identified. Firstly, the difficulties to have time to
interact individually with all pupils in large classes, secondly the
importance of working together with another teacher in the class-
room. Teachers give the meaning of large classes as a hindrance for
their opportunities to interact individually with pupils during
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lessons. Teachers nuance the meaning of large classes by declaring
that is not only the amount of, but also the combination of pupils
that influence their experiences of the situation. Two teachers
working in the classroom at the same time is one way of dealing
with large classes, according to the teachers, since it makes them
feel they have the opportunity to interact individually with pupils to
a larger extent.

Catch individual pupils, this theme includes teachers’ stories
about how to handle pupils whom they experience as difficult to
have a relation to. Not knowing how pupils are doing or feeling
causes dissatisfaction and worries among teachers. To catch pupils
who do not feel good seems to be an important aspect, it also has
an importance for the teachers’ perception of their interaction with
the pupils.

Another theme was boys dominate the classroom on expense of
girls. The teachers’ perception of classroom interaction was that
boys provide themselves with more interaction with the teachers
compared to girls. But teachers also stressed, there are also girls
who have anticipated boys’ strategies to provide themselves with
interaction with the teachers. According to the teachers’ stories, it
is the pupils who are accounted for gender differences in the
classroom.

Pupils’ needs of interaction with adults were another theme.
Teachers’ stories about these contacts mostly regard contacts
initiated by pupils during breaks and before and after school time.
The content of those contacts are more often related to personal
questions than to subjects being taught in school.

The joy of interacting with pupils is emphasized by teachers as
a very important aspect of their daily interaction with pupils.

The theme do we use the same language is about the teachers’
reflections on the importance of the use of the language. They
express difficulties knowing whether pupils understand their mes-
sages in the intended way or not. The language, a central aspect of
communication and interaction, also seems to cause a feeling of
uncertainty.

Conflicts between pupils also, according to the teachers, have
an impact on the interaction between teachers and pupils. Teachers
have to handle conflicts between pupils and they report that it has
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an impact on their interaction with the pupils. Conflicts cause a
feeling of disappointment towards pupils who expose other pupils
to negative actions.

The final theme, to meet pupils with another cultural back-
ground, is about teachers’ experiences of interaction with immi-
grants, especially immigrant boys’ perception of and relation to
female teachers and how it affects the interaction.

Discussion
The results from the observations and the focus groups have
shown, to some extent different but all-important aspects of class-
room interaction. In this thesis two phenomena or questions have
been of central importance – gender differences and class size.

Gender differences proved to be general as well as specific. The
overall result gives by hand; boys dominate in the classroom. But
when gender of teacher and age of pupils are also taken into
consideration, the domination of boys is not always valid. In Figure
18 it is obvious that female teachers at lower level and male
teachers at upper level interact to the same extent with girls as with
boys. These two groups of teachers manage, together with the
pupils, to maintain equal space for boys and girls in the classroom.
How can these findings be understood? I will discuss the results
here with comparisons within the respective levels. At the lower
level, pupils are to be introduced to the school context. Female
teachers’ behaviour towards boys and girls can, maybe, be under-
stood since they may treat pupils as beginners in school. The gen-
der of the pupils does not seem to be a central aspect for them.
Another explanation could be that female teachers have taken
notice to earlier discussions about gender differences in classroom
interaction and this may have resulted in a change in the teaching
style. Male teachers at lower level interact more with boys than
with girls. One explanation could be, male teachers identify them-
selves with boys, which results in more interaction with boys. Boys
usually mature later than girls; as a consequence they might need
more support from the teachers than girls do to manage the school-
work. Differences between female and male teachers at the lower
level might be explained by different reasons of action – to
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maintain gender equality or to give extra attention to pupils (boys)
who need more help.

The other exception from the general result is male teachers at
the upper level who interact to the same extent with girls and boys.
Teachers and pupils also maintain this pattern of interaction
together. During upper level pupils are leaving childhood and are
maturing as young women and men. This can be supposed to be of
importance to the interaction between teacher and pupil. Girls can
for example express their femininity. Male teachers might be
attracted to some of the girls, which might lead to more interaction
with girls. The fear of being accused for discrimination might be
another reason why male teachers interact equally with boys and
girls. Female teachers at upper level interact more with boys than
with girls. As boys usually mature later than girls, attraction
between teacher and pupil do not seem to be a valid explanation
why female teachers interact more with boys compared to girls.
One explanation why they interact more with boys could be that
boys evoke feelings of caring among female teachers.

Even though gender differences have been discussed over a
longer period of time, they seem to be stable over time. Boys
dominated the classroom interaction during the 70’s, research up to
date shows the same results, with the two exceptions discussed
above. According to the results from the focus groups, teachers are
aware of gender differences in the classroom, but they held pupils
responsible for the differences. The classroom observations on the
other hand show that when gender differences are present in the
classroom, teachers and pupils are in most cases together
responsible for the differences.

Class size has also been central in this thesis. In the focus
groups, teachers expressed a feeling of powerlessness towards
teaching large classes. They feel that the opportunities of having
individual contact with all pupils are reduced in large classes. Data
from classroom observations shows that amount of contact between
pupils and teachers to a low extent can be explained by class size.
The size of class does matter in classes with up to 19 pupils. This
means, in classes with 11 pupils the individual pupil have more
interaction with the teacher during lessons compared to pupils in
classes with 19 pupils. But there is no difference between to what
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extent an individual pupil in a class with 21 or 28 pupils interact
with teacher during lessons. The results indicate that teachers do
compensate pupils in large classes, which leads to feelings of stress
and insufficiency among teachers, as they expressed in the focus
groups. The results regarding class size should not be interpreted,
as class size does not matter. Stories from the focus groups show
that large classes is a problem in the work environment for
teachers, and probably also for the pupils.
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