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Sammanfattning 

 
Syftet med uppsatsen har varit att beskriva och analysera flickors och pojkars uppfattningar 

om kommunikation i klassrummet och deras uppfattningar om vad som kan skapa trygghet i 

klassrummet. 

 

Utifrån fokusgruppsintervjuer har det framkommit att eleverna i de båda grupperna har många 

tankar, som sammanfaller även om det finns några som skiljer sig lite åt.  

 

Eleverna menar att läraren kan påverka tryggheten i klassrummet och skapa förutsättningar 

för kommunikation. I båda grupperna betonades det att ett bra förhållande till läraren är 

positivt för att skapa en trygg miljö i klassrummet. Själva kunde de, enligt pojkgruppen, göra 

det genom placeringen i klassrummet. Flickornas svar handlade om att få stöd för sina åsikter 

och att de är säkra på svaret när de svarar på en fråga. 

 

För båda grupperna var det vidare viktigt med en god gemenskap i klassrummet för att känna 

sig trygg och att våga kommunicera. I såväl pojk- som flickgruppen menade man att en 

klasskamrat som sitter bredvid kan göra att man känner sig trygg i klassrummet. Andra 

faktorer som kan påverka tryggheten anser båda grupperna är möbleringen i klassrummet. 

 

I pojkgruppen nämndes klassrådet och diskussion i smågrupper som tillfällen då de lättast kan 

uttrycka sin åsikt. Men det kan finnas en konkurrens i smågrupperna vilket leder till att en del 

tar för sig extra mycket. Om gruppdiskussionen är betygsgrundande kan det enligt 

pojkgruppen vara fördelaktigt med en skriftlig uppgift istället. I flickgruppen nämndes det, att 

det var lättast att uttrycka sin åsikt när de sitter med dem som de känner. För flickorna verkar 

relationerna till klasskamraterna ha en särskilt stor betydelse. Flickorna ser det som en fördel 

att först pratar ihop sig i en liten grupp innan en diskussion i helklass. Elever i såväl pojk-som 

i flickgruppen kan också av många olika anledningar tveka på att svara på lärarens fråga. 

 

I pojkgruppen uppfattade man att flickor har en högre press på sig att prestera bra. En faktor 

som styr detta ansåg de är att pojkar har lättare att få jobb. Därför måste flickorna prestera 

mer i skolan för att kunna konkurrera med pojkarna. Pojkarna trodde dock inte att det innebar 

att fler flickor är blyga. I flickgruppen framkom också åsikten att pojkarna inte tar skolan på 

lika stort allvar som flickorna. 

 

Som lärare är det viktigt att se till att samtliga elever kommer till tals. Både flickor och pojkar 

kan vara osäkra i vissa situationer i klassrummet. Att hävda att bara flickor har problem att 

göra sin röst hörd i klassrummet stämmer inte med verkligheten. Som lärare gäller det att 

skapa en god relation till sina elever, mellan eleverna och en miljö där alla kan känna sig 

trygga. 

 

 

 

Nyckelord: att göra sin röst hörd, kommunikation i klassrummet, trygghet i klassrummet
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1 Inledning 

 
Det är viktigt med trygghet i klassrummet. Trygghet är viktigt för kommunikationen i 

klassrummet. En elev som är osäker vågar kanske inte räcka upp handen. På så vis går hen 

miste om ett tillfälle till ökad kunskap. Samma elev vågar kanske inte heller tala högt i 

klassrummet eller i gruppdiskussioner. Detta kan få konsekvenser för eleven som riskerar att 

få ett lägre betyg på grund av att hen inte visar upp sina färdigheter i dessa sammanhang. 

Olika situationer i skolan kan bli mer eller mindre besvärliga om man är osäker. Olsson Jers 

(2010) hävdar att vissa elever är frivilligt tystlåtna medan andra är ofrivilligt tystlåtna. 

 

Jag har lagt märke till att det ofta ett fåtal personer som hörs i ett klassrum . Beror det på att 

endast ett litet antal elever sitter inne med det rätta svaret? Beror det på ett bristande 

engagemang? Eller finns svaret att hitta i att många elever inte vågar göra sin röst hörd i 

klassrummet? 

 

I olika klassrum har jag fått känslan att vissa elever ta mer plats än andra. Ibland är det en 

pojke, ibland en flicka. Eleven som svarar eller uttrycker sin åsikt i klassrummet är dock inte 

alltid den som har det bästa betyget. I några fall har jag haft samma elever i olika ämnen. Då 

har jag ibland märkt en skillnad vad det gäller elevens verbala aktivitet. 

 

Men hur upplever eleverna det? Finns det några situationer där de är otrygga och inte vågar 

komma till tals? Kan det på motsvarande sätt finnas situationer då eleverna känner sig extra 

trygga? Finns det vidare något som läraren kan göra för att öka elevernas känsla av trygghet 

och upplever eleverna att de själva kan påverka situationen? 

 

Jag anser att det är viktigt att samtliga elever är aktiva i klassrummet dels för att kunna 

tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt men även för att träna på att uttrycka sina åsikter 

och rustas för att bli aktiva medborgare som vågar komma till tals och göra sina röster hörda 

samt att samspela med andra människor. Denna åsikt stöds också i läroplanen Lgr 11 (s.8) för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Där kan man läsa följande: 

 

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att 

aktivt delta i samhällslivet. 

 

I lgr11 (s.6) för gymnasieskolan står det följande: 

Undervisningen ska dessutom bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas 

förmåga och vilja att ta personligt ansvar delta i samhällslivet. 

 

I ett antal avhandlingar har det betonats hur viktigt det är att eleverna ska förberedas för att bli 

aktiva demokratiska medborgare. Liljestrand (2002) poängterar i sin avhandling vikten av att 

eleverna ska argumentera och ta ställning i livsåskådnings- och samhällsfrågor. Olsson Jers 

(2010) menar i en avhandling att demokrati och kommunikation hör tätt samman. Vidare 

hävdar Palmer (2008, s.9) i sin avhandling att man i skolan ofta sätter den skriftspråkliga 

utvecklingen i centrum, men att det i skolans uppdrag också ingår ett ansvar för elevens 

muntliga språk.  

 

För att kunna bli en aktiv demokratisk medborgare krävs det olika förmågor att kunna 

uttrycka sig i kommunikation med. En sådan viktig förmåga är verbal kommunikation som 
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t.ex. att kunna tala i och inför klassen. Talängslan och skillnader mellan pojkar och flickor har 

också studerats i andra uppsatser. Under rubriken Tidigare forskning kommer jag titta 

närmare på några av de senare. 

 

I sin doktorsavhandling har Einarsson (2003) valt att undersöka om det finns någon skillnad 

mellan pojkars och flickors kommunikation med läraren. Hon menar att tidigare studier visar 

på att pojkarna dominerar beträffande kommunikationen i klassrummet. Det hävdar även 

Imsen (2000, s.360) som menar att en rad undersökningar pekar på detta faktum.  

I min uppsats har jag haft för avsikt att undersöka i vilka situationer som elever upplever att 

de har lättare respektive svårare för att prata i klassrummet. Jag har också försökt se om det 

finns en skillnad mellan pojkar och flickors uppfattningar.   

 
1.1 Syfte 

 
Mitt syfte med uppsatsen har varit att beskriva och analysera flickors och pojkars 

uppfattningar om kommunikation i klassrummet och vad som enligt dem kan skapa trygghet i 

klassrummet. 

 
 

1.2 Frågeställningar 

 
1.  I vilka situationer upplever eleverna att det är svårt att prata i klassrummet? Vid vilka 

tillfällen känner de sig trygga och anser att det är lättare att göra sin röst hörd? 

2. Om man kan observera någon skillnad mellan pojkar och flickor beträffande 

situationer där de upplever att de inte vågar prata respektive känner sig trygga och 

vågar göra sin röst hörd, vad består den då i? 

3. Vad kan läraren enligt eleverna göra för att de ska känna sig trygga? 
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1.3 Bakgrund 

 
1.3.1 Definitioner 
 

I bakgrunden tar jag inledningsvis upp skillnaderna mellan verbal och icke verbal 

kommunikation och kommunikationen i klassrummet. Därefter kommer definitioner av genus 

och genusordning. Sedan presenteras en forskningsöversikt samt ett avsnitt med genusstudier. 

Sedan tar jag upp några tankar om att stärka flickors och pojkars självförtroende. . 

Avslutningsvis presenteras ett avsnitt med genusstudier och en forskningsöversikt.   

 

 

Verbal och icke verbal kommunikation 

 

Kommunikationen kan vara såväl verbal som icke-verbal (Jensen, 2012). Den verbala 

kommunikationen utgår från symboler och symbolsystem. Det talade språket är ett sådant 

symbolsystem. Ibland förklaras skillnaderna mellan verbal och icke-verbal kommunikation 

som att den senare omfattar allt utom det talade språket och att icke verbal kommunikaion är 

när vi använder kroppen, som felaktigt kallas kroppsspråk. Detta stämmer dock inte. 

Kroppsspråk borde då innefatta de muskelrörelser och de stämbandssvängningar som 

uppkommer när vi pratar. Munnen är också en del av kroppen.  Dessutom är teckenspråk ett 

verbalt sätt att kommunicera för döva. De använder sig uteslutande av gester och 

ansiktsuttryck. Därför brukar man skilja mellan vokal verbal kommunikation där man utgår 

från det talade språket och annan verbal kommunikation där det handlar om skrift, 

gestikulerade tecken och blindskrift (ibid). 

 

 

Icke-verbal kommunikation är den kommunikation där vi använder vår kropp för att 

producera annat än symboler (Jensen, 2012). Exempel på icke-verbal kommunikation är när 

vi rynkar pannan, ler eller vinkar med handen för att hälsa. Det kan ibland vara svårt att 

katogorisera vissa uttryck. En huvudnickning är t.ex. ett väletablerat sätt för att kommunicera 

ett ja. Att räcka upp handen i klassrummet är vidare ett sätt att säga att man vill ha ordet. Det 

är visserligen en gest men dess betydelse är så tydlig och spridd att den har blivit ett verbalt 

uttryck. Jensen (2012) avslutar sitt resonemang med att det ibland är svårt att dra en gräns 

mellan vad som är verbal kommunikation och icke-verbal kommunikation. 

 

Kommunikation i klassrummet 

Klassrumsmiljön påverkar troligtvis hur kommunikationen går till (Jensen, 2012). Typiskt för 

klassrumskommunikationen är att en lärare talar medan eleverna lyssnar. En elev kan också 

tala medan de andra lyssnar eller är många delaktiga i en diskussion samtidigt som några 

lyssnar. De talade ordet är det huvudsakliga uttrycket i klassrummet men när man talar 

använder man också sitt kroppsspråk. Ofta används även skriftliga uttryck som ord på en tavla 

eller skärm (ibid). 

 

Jensen (2012) menar vidare att läraren har en förmedlande roll och en avsikt med det 

kommunicerade innehållet. Speciellt det som följer ett kursmål eller en särskild plan och 

handlar om elevers lärande. Läraren markerar också avsiktligt maktförhållanden. Endel elever 

har särskilda avsikter med sin kommunikation på så vis att de vill lära sig vissa saker eller 
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ifrågasätta lärarens förmedlade kunskaper. Eleverna kan också ha för avsikt att visa att de 

styrker lärarens eller andra elevers uttalande. Vanligtvis understöds kommunikationen som 

sker i klassrummet i rummet av de andra. På så vis finns det alltså gott om avsikter bakom 

kommunikationen i klassrummet. Dessa avsikter är dock mer eller mindre tydliga eller mer 

eller mindre uttalade (Jensen, 2012). Kommunikationen i klassrummet kan enligt Jensen 

(2012) ske mellan två personer och mellan flera personer samtidigt. Det finns såväl 

interpersonell kommunikation, där läraren t.ex. vänder sig till en enskild elev och 

gruppkommunikation där många är inblandade samtidigt. 

 

 

 Genus  

 

I uppsatsen ses kommunikationen i klassrummet ur ett genusperspektiv. Därför vill jag 

utveckla definitionen av genus. Med genus menar man inte biologiskt kön utan sådant som 

kan förändras, d.v.s. vad man anser vara manligt och kvinnligt. Dessa uppfattningar kan skilja 

sig åt såväl mellan olika geografiska platser som under historien (Hedlin, 2006). Genus 

kommer från engelskans gender och betecknar det sociala och kulturella kön som en 

människa formas till (ibid s.43). Om man har ett genusperspektiv lyfter man fram idéer och 

föreställningar om manligt och kvinnligt. I genusforskningen undersökshur våra idéer om 

manligt och kvinnligt skapar möjligheter och hinder i olika sammanhang. 

 

Genusordning 

 

Med begreppet genusordning menas en ordning i samhället som särskiljer och sorterar 

kvinnor och män som t.ex. frisyrer, leksaker och egenskaper. Genusordningen, d.v.s. vad som 

anses kvinnligt och manligt varierar mellan olika sociala klasser inom samma land. Vissa 

genusforskare använder inte genus som begrepp i sin forskning. I stället kan man välja kön 

(fast med motsvarande innehåll) (Hedlin, 2006).  

 

1.3.2 Genus och genusforskning 

 
Genusforskning kan innebära att man undersöker hur olika villkor gäller för män och kvinnor. 

Det är dock inte samma sak som jämställdhetsforskning (Hedlin, 2006). Resultatet kan dock 

användas som ett underlag för att förstå hur en förändring mot ökad jämställdhet är möjlig. 

Inom genusforskningen undersöker man hur våra idéer om manligt och kvinnligt skapar 

möjligheter och hinder inom olika områden. Genusforskare förnekar inte att det finns 

biologiska könsskillnader. Intresset ligger dock inte vid det biologiska i sig utan vid 

tolkningarna och att uppfattningarna om det vi kallar för kön förändras. Genusforskare 

undersöker ett område som handlar om vad vi föreställer oss manligt och kvinnligt. Det finns 

många olika slags genusteorier och genusforskare har olika åsikter om vilka som är mest 

användbara. Nedan följer några grundläggande genusteorier/könsteorier. 

 

Harding (Hedlin, 2006) menar att genus präglas av diktotomi och assymetri. Med diktotemi 

menas den relationella aspekten. Assymetrin avser maktaspekten. I den diktoma tankefiguren 

kläms den verkliga spridningen in i ett tankemönster där det bara finns två varianter, man eller 

kvinna, allt eller inget. Det innebär att alla kvinnor, men inga män förknippas med en viss 

förmåga. På motsvarande sätt förknippas alla män men inga kvinnor med en annan förmåga. 

Den verkliga spridningen begränsas och vilseleds genom modellen. Med assymetri åsyftar 

Harding att manligt och kvinnligt inte värderas på samma sätt. Harding menar att manligt 

genus generellt har högre status i samhället än kvinnligt genus. 
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Yvonne Hirdman (Hedlin, 2006) använder begreppet genuskontrakt. Med det menas ett 

samhälles alla oskrivna regler om manligt och kvinnligt. Genuskontraktet ärvs från tidigare 

generationer och präglas av ett visst mått av tvång. Men det finns möjlighet att tänja på 

gränserna och ibland även göra tvärt om. Dessutom förändras ständigt synen på vad som 

räknas som kvinnligt respektive manligt. 

 

Hanne Haavind menar att de traditionella könsmönstren kan vara svårare att upptäcka i 

Skandinavien men hävdar att de även finns här (Hedlin, 2006). De finns tvetydiga inslag i 

könsidealen som återkommer. T.ex. kan en kvinna göra karriär och lyckas inom arbetslivet, 

men då bör hennes man nått ännu längre. Detta kallas med ett vetenskapligt begrepp relativ 

underordning. 

 

Med assymetriskt rollövertagande menas att kvinnor ofta tar hänsyn till män och manlig 

verksamhet samt tar del av manliga erfarenheter och ”mäns värld” (Hedlin, 2006). Däremot 

gäller inte det omvända i lika stor utsträckning. Detta beror på att samhället är uppbyggt efter 

en manlig norm. Detta innebär att män utgör mall och symbol för det mänskliga och 

allmängiltiga som kvinnor förväntas rätta sig efter. 

 

Robert Connell menar att det är viktigt att se de olika variationerna när det gäller 

könsstrukturen inom ett samhälle (Hedlin, 2006). Enligt Connell är det viktigt att se att det 

inom olika grupper av män också finns olika maskuliniteter. 

 

Genusforskningen har sitt ursprung i 1960-talets kvinnorörelse, då fler kvinnor började läsa 

vid universitet (Hedlin, 2006). Kvinnorna upptäckte och ifrågasatte att de var osynliga inom 

den etablerade vetenskapen. Böcker skrevs om män, forskning handlade om män och 

historiebeskrivningen var inriktad på män. Under 70-talet satte kvinnoforskningen i gång på 

allvar i Sverige. Till att börja med ägnade forskarna sig mest åt att utforska olika områden ur 

ett kvinnoperspektiv. Men genom att endast fokusera på kvinnorna får man en ofullständig 

bild. Kvinnor och mäns livsvillkor är nämligen starkt beroende av varandra. Vidare kan inte 

män och kvinnor betraktas som enhetliga grupper. Forskningen måste utvecklas och fånga 

mer komplexa förhållanden. 

 

 

I ett projekt med fokus på genusperspektiv i en glesbyggdskommun (Holmstrand, Hellsten, 

Härnsten & Lundmark, 2005) har forskarna funnit olika villkor för pojkar och flickor. 

Framträdande i resultatet är flickors underordning i samhället (ibid s.138f). Det finns mönster 

beträffande föräldrarnas utbildning som tyder på en kvinnlig genusfiering av utbildning. 

Bakgrundsdata visar att betydligt fler kvinnor än män i Jokkmokks kommun har 

eftergymnasial utbildning. 

 

 I klassrummet förväntas flickor ha ett visst beteende och pojkar ett annat. (Holmstrand,m.fl., 

2005). Flickor förväntas följa lärarens instruktioner men inte pojkarna. Flickorna har också 

gjort tämligen könstypiska val till gymnasiet. De pojkar som pluggar trots den kvinnliga 

genusfieringen riskerar att bli kallade för pluggis. Men det har visat sig att pojkarna troligtvis 

bryter mot regimen i smyg. De pluggar utan att berätta det för någon eller säger att de har 

gjort något annat. Tydligast framträder sanktionerna när flickorna bryter mot förväntat 

beteende i klassrummet. Flickorna får tillsägelse när de väsnas och skriker. Pojkarna får dock 

inte sanktioner för samma beteende, vilket innebär att det är ett förväntat beteende 

(Holmstrand, m.fl., 2005). 



 
 

6 
 

 

I en undersökning av könsmönster i två niondeklasser har Öhrn (1997) noterat ett annat 

förhållande än vad tidigare forskning visat, nämligen att det är pojkar som öppet försöker 

påverka i klassrummet och att flickor beträffande att vinna inflytande, i de fall de nämns, är 

mindre fokuserade på det offentliga skeendet och mer inriktade på att skapa ett eget utrymme 

i skydd av en yttre anpassning. I den ena klassen är det övervägande flickor som försöker 

påverkar skeendet i klassrummet. De gör det i kollektiv offentlig handling. Här agerar de 

alltså tillsammans i grupp. I den andra klassen, som är pojkdominerad präglas deras agerande 

inte av någon en-masse-front mot läraren som beskrivits i andra studier. Pojkarnas tal 

dominerar i klassrummet, men mer som att stöd för verksamheten än i oppositionen mot den. 

 

1.3.3 Att stärka självförtroendet och öka jämställdhet 

 
Åtgärder och projekt som gjorts genom åren för ökad jämställdhet har många gånger varit 

direkt förfelade även om syftet och tanken varit god (Hedlin, 2006). På grund av oklarhet och 

okunnighet har könsskillnaderna snarare förstärkts. Om man kartlägger könsskillnader utan 

att sätta in dem i ett större sammanhang och analysera dem utifrån genuskunskap, riskerar 

man att hamna i könsschablonsdiket och börjar tala om hur pojkar är och hur flickor är. Är 

det så att man betraktar barns och ungdomars beteende som ett uttryck för deras natur, oavsett 

vad omgivningen har för förväntningar och bemötande, behövs det inte genomföras några 

förändringar. Men upplever man att omgivningens förväntningar och bemötanden är 

problematiska så är det i stället detta som ska undersökas. 

 

I ett antal projekt har man haft för avsikt att ”stärka” flickors självförtroende (Hedlin, 2006). 

Denna typ av projekt kan gestaltas på ett bra och genomtänkt sätt eller ett dåligt ogenomtänkt 

sätt. Det senaste är vanligast. På grund av oklarhet och okunnighet har man istället förstärkt 

könsskillnaderna. Om man kartlägger könsskillnader utan att sätta in dem i ett större 

sammanhang och analysera dem kan det istället leda till att fördomar och ensidiga 

uppfattningar förstärks. Det finns flera problem i sig med målet att stärka flickors 

självförtroende. Risken finns att man tror att jämställdhetsfrågan handlar om brister. Detta 

bättrar inte på självförtroendet.  

 

Beträffande särundervisning med målet att stärka flickors självförtroende som en följd av att 

pojkar antas ta mycket plats fysiskt och verbalt, menar Steenberg (1997) att man generaliserar 

pojkars beteende. En uppdelning med de motiven är enligt henne orimlig. Ett alternativ, 

menar hon, är att man undervisar både med genusperspektiv och för dialog med eleverna. 

Särundervisningen kan också leda till att grupperna ställs mot varandra och att en grupp blir 

problematiserad samt att olikheter mellan könen betonas. Det är därför viktigt att en 

särundervisning har ett klart formulerat mål och inte fortsätter slentrianmässigt. Enkönade 

grupper för vuxna har visat sig vara bra för ökad självtillit och självinsikt hos såväl kvinnor 

som män. En förutsättning är dock att man varvar med blandade könsgrupper och att man 

arbetar med självförtroendestärkande uppgifter. Metoder för undervisning av vuxna kan inte 

överföras direkt till barn och ungdomsundervisning.  

 

Ulrika Auno och Kerstin Brandelius-Johansson har under fem år utarbetat en metod för att 

stärka och utveckla varje elevs personlighet (Auno & Brandelius, 2005). Metoden genomsyrar 

den nuvarande verksamheten. Auno och Brandelius arbetar ofta i tjej- och pojkgrupper för att 

stärka och utveckla eleverna. På så vis skapas en trygg och avspänd miljö.  Att arbeta med 

flickgrupper för att bygga upp flickors självförtroende har blivit vanligt i många skolor. 

Auno/Brandelius upptäckte dock snart att även pojkarna behövde träning inom vissa områden 
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t.ex. att uttrycka sig i tal och skrift samt empatisk förmåga. Läraren har en viktig roll. Att 

bekräfta elever positivt är den viktigaste uppgiften. Det kan handla om något som de har gjort, 

en bra redovisning eller att de har hjälpt en kompis. För alla är det viktigt att få sin existens 

bekräftad. Om läraren hälsar och tilltalar eleven vid namn, såväl i klassrum som i korridor, 

känner den sig sedd och bekräftad. Författarna menar att flickor behöver träning i att våga 

(Auno & Brandelius, 2005). Det sker när vi provar nya aktiviteter, uppgifter och situationer. 

Flickor kan behöva stöd att prova sådant som är nytt för dem, att tänja sina gränser. Skolans 

uppgift är att stötta flickorna och att ge dem möjligheter att utifrån sina förutsättningar och i 

sin egen takt få prova på och på så vis utöka sina förmågor. Detta kan t.ex. betyda att de själva 

i lugn och ro får arbeta med och lära sig om datorer. Risken finns att när pojkarna är 

närvarande hjälper de flickorna, som då själva inte försöker lösa problemet. Lärarna arbetar 

också med reklam och media och försöker få eleverna att genomskåda och kvinnliga 

schabloner och extrema ideal (Auno & Brandelius, 2005). Flickor får enligt författarna också 

träning i att uttrycka sig i stora forum. Författarna tycker också att flickorna behöver träning i 

att stå för sin åsikt, kommunikation och konfliktlösning. Slutligen ska de få möjlighet att 

utöva aktiviteter på sina egna villkor och inte bara anpassa sig till pojkarnas villkor. Skolan 

måste skapa sådana förutsättningar, så att flickorna vågar och vill delta. Under vissa perioder 

kan man t.ex. arbeta i flickgrupper i ämnena teknik, fysik och kemi. I dessa ämnen handlar det 

mycket om att experimentera, montera och analysera. Här kan flickor vara lite försiktiga och 

osäkra. Då kan de lämna över experimentarbetet till pojkarna och får själva sekreterarrollen.  

 

 

Pojkars behov: Pojkarna behöver enligt Auno och Brandelius-Johansson (2002) tränas i att 

uttrycka sina tankar och känslor i ord och att utöka sitt ordförråd och få ett mer nyanserat 

språk samt tänka på kroppsspråk (ibid, s.50ff). Pojkar behöver också träna sig på att värdera, 

ta ställning och stå för sin egen åsikt. Många pojkar har lätt för att tala i stora grupper. De kan 

dock ha svårare att formulera det som de vill säga. Därför lyckas de inte alltid så väl i 

argumentation. I diskussioner följer de av den anledningen ofta gruppens åsikt. För att 

argumentera för sin sak är det viktigt med ett utvecklat språk och en bra 

argumentationsteknik.  Precis som flickorna möts pojkarna av reklamens och medias 

stereotypa mansbild och pojkarna måste också därför utveckla ett kritiskt förhållningssätt till 

reklam. Män har också en mängd olika krav på hur de ska vara. De ska de vara stora, starka 

och trygga. Vidare ska de vara modiga, kunna skydda och försörja sin kvinna och sina barn. 

Bredvid denna traditionella bild av mannen finns en mjuk och verbal idealman. Det kan vara 

svårt för många pojkar att få ihop dessa två bilder av mannen och att hitta sin egen identitet. 

Därför behöver pojkarna få stöd att utveckla sin självbild. Om det finns män i skolan som kan 

hjälpa dem med detta så är det allra bäst. Vidare behöver männen tränas i empatisk förmåga 

något som författarna menar att kvinnor av tradition har tränat. Pojkarna behöver enligt Auno 

och Brandelius-Johansson tränas i att ta ansvar: Pojkar är ofta ovana när det gäller att ta 

ansvar. Det gäller både relationer till andra människor och praktiska göromål. 

 

Som lärare kan man skapa en genomtänkt möblering i klassrummet (Auno & Brandelius-

Johansson, s.53). Denna kan ha en positiv inverkan på arbetet, elevgrupper och enskilda 
elever. Det är viktigt att tänka på hur man placerar flickor och tysta pojkar. Inte sällan 

används de som stötdämpare mellan stökiga elever. Det innebär att lugna flickor placeras 

bredvid en stökig pojke för att skapa lugn och ro i klassrummet. På så vis förlorar flickorna 

och de tysta pojkarna sitt eget utrymme. Samtidigt får de stökiga eller oroliga eleverna ingen 

träning i att ta eget ansvar för sin inlärning. Att byta arbetskamrater kan också ha en positiv 

effekt på självförtroendet. Genom att ”tvinga” eleverna att sitta med många olika 
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klasskamrater blir de tryggare i sitt samarbete med andra. Självförtroendet ökar också när 

eleven vet att hon/han kan samarbeta med många människor. 

 

Linds rapport Att lära för livet, bygger på PISA:s undersökning av 15-åringars kunskaper och 

förmågor i läsning, matematik och naturvetenskap (Lind, 2004). Dessa ställs i relation till 

inställningar till lärande genom att undersöka elevernas inlärningsstrategier, motivation och 

självförtroende beträffande inlärning. Sambanden mellan de olika faktorerna och elevernas 

prestationer är inte nödvändigt kausala utan det handlar om att faktorerna samvarierar i mer 

eller mindre utsträckning . Det betyder att en elev som presterar bra inte nödvändigtvis gör det 

på grund av motivation eller gott självförtroende. Det kan lika väl vara det omvända d.v.s. att 

elevens prestation leder till ökad motivation och bättre självförtroende. Vad som är värt att 

notera är att i flera av de nordiska länderna tenderar självtillit att betyda mer för prestation än 

i övriga länder (ibid, s.15). I Sverige är självtillit en faktor som har stark samvariation med 

resultat. En jämförelse mellan könen har gett resultaten att pojkar i snitt har en större självtillit 

och föredra att studera genom konkurrens (ibid, s.24 f). Flickorna å sin sida är mer benägna 

att anstränga sig i sitt lärande och är positivt inställda till samarbete. Att ha en god självtillit 

verkar dock ha större betydelse för pojkars goda resultat än för flickors. På så vis förbättrar 

pojkar ofta i större utsträckning sina prestationer mer om deras självtillit ökar i jämförelse 

med flickor om de ökar sin självtillit i samma utsträckning. Det betyder dock inte att flickor 

inte behöver ha bättre självtillit. I Sverige är pojkar markant säkrare på sin egen förmåga till 

inlärning. Svenska flickor har den näst sämsta självtilliten av de undersökta länderna. Detta 

avspeglar sig dock inte i allmänhet i prestationer och betyg. Flickors meritvärde var våren 

2003 216,0. Pojkarnas meritvärde var samma år 195.0- avgångsbetyg åk 9 (Lind, 2004). 

 

Att stärka självförtroendet 

 
Dysthe (1996) menar att loggbokskrivande kan stärka elevernas självtillit. I en av hennes 

undersökningsklasser fick hon följande kommentar av en flicka som var ämnesmässigt svag 

och saknade självtillit (ibid, s.42): ”Vad jag ville säga är att vi är inte lika, och jag är en av 

dem som inte tycker om att prata i klassen. Jag hittar inte orden. Jag vet att det här är ett 

muntligt ämne, men det är bra att vi skriver för då kan jag också vara med”. De blyga och 

tillbakadragna flickorna, som aldrig pratade i klassen, fick genom loggboken ett ställe där de 

kunde utveckla en personlig röst och tillit till sina egna idéer och tankar. Elevernas 

självförtroende anses också kunna öka när eleverna skriver en text som blir läst och 

diskuterad av andra elever. Dysthe skriver om Lotman som menar att man genom att använda 

en text som ett ”tankeredskap” (diskussionsunderlag) höjer statusen på elevens tankar och 

idéer vilket leder till ett ökat självförtroende hos eleverna (ibid, s.119). I sin forskningsrapport 

Matematikprestationer och självuppfattning ser Linnanmäki (2002) tydliga samband mellan 

matematikprestationer i de tidiga årskurserna och självuppfattningen. Elever som upplever att 

de klarar matematiken bra under sina första skolår får en positiv utveckling. För de elever som 

upplever motgångar och misslyckanden i ämnet innebär det dock att utvecklingen av 

självuppfattningen försvagas. 
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1.3.4 Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt kommer jag redovisa och jämföra tidigare forskning. 

 Eftersom många av de frågor som jag ställde till eleverna som jag intervjuade handlar om 

kommunikation har jag även sökt efter relevant forskning som beskriver elevernas muntliga 

aktivitet i klassrummet samt faktorer som styr denna. Jag fann en hel del forskning som berör 

detta på olika sätt. Några har behandlat elevers talutrymme i klassrummet och i flera av dem 

har man undersökt om det finns någon skillnad mellan könen. Nedan presenteras sex 

doktorsavhandlingar som på olika sätt handlar om kommunikation i klassrummet. 

  

Den första doktorsavhandling Samsspel och solostämmor-om muntlig kommunikation i 

gymnasieskolan av Anna Palmer (2008) handlar om den muntliga språkanvändningen 

beträffande resonemang och föreberett tal (ibid, s.15). Hon har bland annat kommit fram till 

att en lärare som är lyssnande, tydlig och agerande ledare är positiv för muntlig 

språkutveckling. En lärare som lyssnar, delar med sig av talutrymmet i klassrummet genom 

att släppa fram elever och låta dem framföra tankar och synpunkter. En lärare som är tydlig, 

delar med sig av sina tankar beträffande uppgifternas syfte och genomförande och beträffande 

elevers prestationer. En lärare som är agerande ser till att inte några elever har maktövertag i 

klassrummet utan att alla kommer till tals (ibid). Vidare har hon kommit fram till att en 

undervisning som inriktas mot kunskap om omvärlden i ett vidare perspektiv och där lärande 

ses som ett gemensamt skapande har bättre förutsättningar för språkutveckling än en 

undervisning där fokus läggs på faktakunskaper och där lärandet främst består av 

informationsöverföring (ibid).  

 

Den andra Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev (2013) av Lilja handlar om 

förhållandet mellan lärare och elev. I avhandlingen har Lilja undersökt hur lärare skapar och 

bekräftar förtroendefulla relationer med sina elever.(Det är ur lärarens perspektiv som de 

förtroendefulla relationerna beskrivs.) Läraren kan (sammanfattningsvis) skapa en god 

relation till sina elever genom att bry sig om, lyssna på eleven, sätta gränser och möta 

motstånd. Genom att ge elevens känslor och behov utrymme menar Lilja eleven kan släppa 

sin uppmärksamhet på det som stör eller oroar och i stället lägga sin energi på skolarbetet 

(ibid). Resultatet visar också att när lärarna lyssnar på sina elever på ett förtroendefullt sätt så 

lär de känna eleven bättre. Här fördjupas och bekräftas den förtroendefulla relationen. Denna 

relation blir också en grund att stå på i eventuella situationer då lärare och elev inte är riktade 

mot samma mål och då förtroendet prövas (ibid, s.122). Det är viktigt att läraren sätter gränser 

genom att undvika urartningar. Detta har betydelse för såväl de elever som tänjer på gränser 

som de elever som ser på och kanske blir drabbade genom att bli störda (ibid, s.151). Ibland 

lyckas läraren hantera situationen så att det som först var en prövning av förtroendet slutar 

med att förtroendet bekräftas. I andra situationer bekräftas inte förtroendet, det prövas bara 

(ibid, s.169). 

 

I den tredje Takt och hållning – en relationell studie om det oberäkneliga i 

matematikundervisningen  har Ann-Louise Ljungblad (2016) utforskat lärar-elevrelationen i 

undervisningen. Enligt lärarna som ingår i studien tar det både kraft och tid att skapa en 

undervisningsrelation. När denna väl har vuxit fram utgör denna dock grunden för det 

gemensamma arbetet mellan lärare och elever. Enligt lärarna är humor, tankeväckande 

reflektion och medryckande fantasi bra för relationen. Eleverna hävdar att tillit och respekt 

växer fram i lärare-elevrelationen. Lärarna menar att de är ansvariga för såväl undervisningen 
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som relationen till eleverna. Om det uppstår problem i relationen är det läraren som måste ta 

intiativet och be om ursäkt (ibid, s.162). Lärarna menar vidare att man skapar en unik 

undervisningrelation till varje elev. När denna relation vuxit fram krävs det likväl att läraren 

har en taktfull balansgång i undervisningen-i varje situation. I sin undervisning kan läraren 

uppmuntra, nyfiket undra, lugna och bekräfta, invänta, be om ursäkt och skapa rum för andra 

att ta plats. I varje situation läser läraren av elevens mimik och kroppsspråk. Enligt lärarna 

som var med i studien kan en pedagogisk taktfullhet vara särskilt avgörande för elever i 

sårbara livssituationer. Vidare menar en lärare lärare att lärarens gensvar och elevernas sätt att 

svara an ta sig liknande uttryck- oberoende av ålder, varierande nivåer, olika klasser eller 

skilda skolformer (ibid, s.195). 

  

Jers (2010) skriver i sin doktorsavhandling om hur ethos byggs och och etableras i 

undervisningsmiljö. Med ethos avses trovärdighet (ibid, s.51). Talaren måste framstå som 

trovärdig för den som lyssnar. Genom språk, tanke, kropp och handling etablerar sig talaren. 

Jers menar att en elev som i en situation är en pratsam talare i en annan situation kan bli en 

mer tystlåten talare och vice versa (ibid, s.103). Det går inte att en gång för alla fastställa om 

man är pratsam eller tystlåten. I klassrummet som muntlig arena beskrivs elever som är 

pratsamma och kunniga i ämnet i stunden men även de som är pratsamma och ointresserade 

av ämnet. I samma klassrum finns också de som är tystlåtna och kunniga och de som är 

tystlåtna och okunniga. Vissa elever är frivilligt tystlåtna medan andra är ofrivilligt tystlåtna. 

Samma elev kan välja att prata mycket på en lektion och vara tystlåten på en annan. Elever 

riskerar också att bli tillskrivna pratsamhet eller tystlåtenhet.  Detta påverkar enligt Jers 

elevens muntliga aktivitet i klassrummet (Jers, 2010). 

 

 

Liljestrand (2002) har i sin doktorsavhandling Klassrummet som diskussionsarena undersökt 

planerade diskussioner i klassrummet. I de klasser där han studerat talutrymmet mellan pojkar 

och flickor varierar detta (ibid). En bakgrund till variationerna skulle enligt Liljestrand 

Akunna vara ämnets karaktär som eventuellt tilltalar pojkar eller flickor olika mycket. I de 

undersökta diskussionerna verkar det enligt Liljestrand som om ämnet har större betydelse än 

hurvida man är pojke eller flicka när det gäller att diskutera olika ämnen i klassrummet. 

 

I Charlotta Einarssons (2003) avhandling Lärares och elevers interaktion i klassrummet 

behandlas också aspekten kön i klassrummet. Här studeras betydelsen av kön, ålder, ämne och 

klasstorlek samt lärares uppfattningar om interaktionen. Med sin avhandling vill Einarsson 

öka kunskapen om interaktionen i klassrummet (ibid s.14). Med avseende på elevkön har hon 

tittat på kontakter mellan kvinnliga och manliga lärare och deras elever. Enligt Einarsson 

kommunicerar pojkar oftare med läraren än flickor (ibid s.75). Variationerna mellan eleverna 

med avseende på deras interaktion med läraren visade dock vara betydande (ibid s.158). 

Enligt lärarnas berättelser är det i huvudsak pojkarna som upplevs ta för sig men det finns 

också en del flickor som förser sig med talutrymme. Enligt lärarna är det eleverna som skapar 

och upprätthåller de traditionella könsrollsmönstren där pojkarna tar mer utrymme än 

flickorna. Men enligt Einarssons klassrumsobservationer är det vanligtvis lärare och elever 

som tillsammans skapar och upprätthåller olika utrymme för pojkar och flickor. 

 

I nästan samtliga grupper som hon observerat finns det några elever som inte har någon 

kommunikation alls med läraren under lektionen. Detta gäller i såväl stora som små grupper. 

Spridningen mellan elever med avseende på deras kommunikation med lärare är t.o.m. större i 

de små än i de stora grupperna. Gruppstorleken ger vidare olika villkor för pojkar respektive 

flickor. Observationerna visade att könsskillnaderna är mer framträdande i grupper med 20 
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eller fler elever. Ur ett jämställdhetsperspektiv skulle flickor således vinna på mindre 

undervisningsgrupper. Men troligtvis har dock attitydförändringar bland lärare större effekt än 

att minska klasserna med två eller tre elever. Ett intressant resultat som framkommit är att det 

inte heller finns något samband mellan undervisningsgruppens storlek och hur mycket den 

enskilda läraren kommunicerar med eleverna under lektionstid. En lärare med många elever 

kan kommunicera lika mycket eller lite som en lärare med betydligt fler elever. Detta tyder på 

olika förhållningssätt bland lärare. Gruppstorleken var således inte det mest avgörande. Olika 

arbetsformer kan ge upphov till olika mycket individuell interaktion mellan lärare och elever 

(Einarsson, 2003). Ett enskilt arbete skapar troligtvis fler kontakter mellan lärare och elev än 

grupparbete och helklassundervisning. 

 

2 Metod 

 
2.1 Fokusgruppsintervju 

 
En fokusgruppsintervju innebär att man samlar en grupp människor under en begränsad tid 

där de får diskutera ett givet ämne med varandra (Wibeck, 2010, s.11). En samtalsledare leder 

gruppen och initierar diskussionen samt introducerar nya aspekter av ämnet. Målet med 

intervjun är att deltagarna fritt ska diskutera med varandra. Focus syftar på att diskussionen 

ska handla om ett på förhand givet ämne. Arbetet med fokusgrupper innebär rent praktiskt att 

rekrytera lämpliga grupper, utarbeta ett stimulusmaterial och en frågeguide, leda 

gruppsessionerna, spela in diskussionerna, skriva ut dem samt analysera dem. 

 

2.2 Val av metod 

 
Jag valde att använda fokusgruppsintervjuer i min undersökning. På så vis trodde jag att 

eleverna skulle stimuleras till att prata med varandra . Genom jämförelser av erfarenheter och 

förståelser i grupprocesserna producerar gruppen mer komplexa data än vad man ofta kan få 

fram i en individuell intervju (Halkier, 2010). En nackdel med metoden är att den enskilda 

deltagaren får mycket mindre sagt än i en individuell intervju (ibid). I den senare har 

forskaren också större möjligheter att tränga in i den enskildes förståelser och erfarenheter. 

Likaså kan den sociala kontrollen i fokusgruppen hindra att olika erfarenheter och perspektiv 

kommer fram. Jag måste också ta hänsyn till gruppåverkan som kan uppstå i en 

fokusgruppsintervju. 
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2.3 Genomförande 

 
Jag genomförde två fokusgruppsintervjuer. En med uteslutande flickor, fyra stycken och en 

med endast pojkar, tre stycken. Min avsikt var från början att ha 6 st i varje grupp men jag 

fick nöja mig med färre eftersom antalet frivilliga elever inte var lika många. Jag ville veta 

om flickorna och pojkarna upplevde att det var svårt att prata i klassrummet och vid vilka 

tillfällen som de kände sig trygga. Jag ville också se ifall det fanns en skillnad mellan pojkar 

och flickor samt vad de tyckte att läraren kunde göra för att känna sig trygga. För att få en 

uppfattning om skillnaden mellan pojkar och flickors upplevelse skulle man med fördel kunna 

komplettera min undersökning med en enkät. På så vis skulle man bättre kunna se hur stor 

andel pojkar respektive flickor som hade samma upplevelser.  

 

Mitt urval av deltagande elever byggde på frivillighet och nyfikenhet. Samtliga elever i en 

klass tillfrågades om att vara med i intervjun. Om jag hade valt att utgå från ”blyga elever” 

hade jag kanske missat vissa nyanser i min undersökning och mitt resultat. Här handlar det ju 

om att fördomslöst undersöka situationer där elevernas upplevelser kan variera från situation 

till situation. Att stämpla en elev som blyg/oblyg vore inte rätt. Kanske hade inte heller de 

som ansett sig blyga anmält sitt intresse att delta i intervjun om de tillfrågats att vara med om 

det varit uttalat att det var syftet att undersöka deras upplevelser och tankar. Jag försökte få ett 

bredare perspektiv och var intresserad av de olika elevernas tankar och använde därför en 

kvalitativ metod. Genom fokusgruppsdiskussionen fördjupades också dessa och resonemanget 

utvecklades. 

 

 Med mitt antal elever hoppas jag dock att jag fått tillräckligt med material och att alla 

deltagare kommit till tals. Jag hade för avsikt att intervjua tills jag inte fick någon ny 

information (Halkier, 2010). Av praktiska skäl valde jag att ta elever ur samma klass. Det 

finns dock en risk att det kan finnas social kontroll bland människor som känner varandra 

(ibid). Men deltagare som känner varandra kan samtidigt också känna sig tryggare. Platsen för 

utförandet blev ett grupprum. Jag hoppades att på så vis få en gemytlig och lugn miljö. 

Därmed befann sig också deltagarna i den välbekanta kontexten för det som diskussionerna 

skulle handla om (ibid). 

 

Fokusgruppsintervjuer kan delas in i tre modeller beroende på forskarens involvering; en lös 

modell med mycket få och mycket breda, öppna inledningsfrågor, en stram modell med flera 

och mer specifika frågor och kanske också flera övningar samt en trattmodell som är en 

kombination där man börjar öppet och slutar mer strukturerat (Halkier, 2010). Fördelar med 

en öppen modell kan vara att forskaren få lära sig mycket inom ett för hen okänt fält. 

Modellen är också fördelaktig om man är mer intresserad av deltagarnas diskussion med 

varandra än att de ska besvara specifika frågor. Den strama modellen lämpar sig bäst där 

fokus ligger mer på innehållet i diskussionen än på hur interaktionen utvecklar sig i gruppen. 

Därför kan den också användas när man vill ha fram så många synpunkter som möjligt. Har 

forskaren relativt stor kunskap om fältet och vill ställa några precisa frågor lämpar sig den 

strama modellen. Jag använde mig av trattmodellen. På så vis hoppades jag kunna dra fördel 

från de båda modellerna. Till att börja med ställde jag några mycket öppna beskrivande 

inledningsfrågor, som skulle få eleverna att berätta utifrån sina egna erfarenheter. Därefter 

ställde jag några mer precisa frågor. 
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2.4 Etiska ställningstaganden 

 
Jag gjorde klart för deltagarna att de skulle få behandlas kondenfiellt (Halkier, 2008). Jag har 

också så långt som möjligt dolt deltagarnas identitet i allt och använt mig bokstäver istället för 

namn. Jag talade vidare om för dem att ingen annan skulle få lyssna på bandet eller de 

ursprungliga utskrifterna. Förutom eventuellt examinatorn. Jag berättade också för deltagarna 

vad projektet handlade om (ibid, s.60). Att det är ett examensarbete i utbildningsvetenskap 

och att det kommer att publiceras. Jag berättade också att det var endast i till detta syfte som 

resultatet av intervjun skulle användas. Deltagarna informerades också om att det var frivilligt 

att delta och om sin rätt att avbryta sin medverkan (Patel & Davidson, s.63). Eleverna som 

alla var över 15 år samtyckte till att delta. Eftersom som jag själv inte var lärare i den klass 

där intervjuerna genomfördes fanns det inget beroendeförhållande mellan mig och 

undersökningsdeltagarna. De elever som deltog i intervjun ställde upp helt frivilligt och tyckte 

att det var spännande. 

 

3 Resultat/analys 

 
I denna del sammanfattar jag svaren på de frågor som jag ställde under intervjuerna. Jag 

analyserar också dessa med avseende på likheter och skillnader. För att få en bättre översikt 

har jag sammanfattat innehållet i frågorna som jag ställde i kategorier. Dessa är följande: 

 

* lärarens roll 

*muntliga redovisningar 

*tryggt moment i undervisningen 

*spontana frågor från läraren 

*lättast att uttrycka sina åsikter 

*möjligheter att uttrycka tankar och åsikter 

*om eleverna vill säga något 

*diskussioner i smågrupp 

*om det är något som de inte förstår 

*om eleverna kan frågan som läraren ställer 

* faktorer i klassrummet som kan göra att de kan känna sig säkra eller trygga 

* om de själva kunde skapa en trygghet i klassrummet. Om de hade några knep 

* För att skapa en trygghet kan läraren  

* Om det finns någon skillnad mellan pojkar och flickor när de är säkra och osäkra  

 

 

 

I de båda grupperna poängteras lärarens roll för att skapa trygghet i klassen. En lärare kan 

genom sitt sätt eller pesonlighet skapa en miljö där eleverna känner sig trygga och vågar 

kommunicera. Det nämndes i pojkgruppen att man kan känna sig säker om ”läraren som man 

har är en stark person”. Det är också positivt om läraren är ”strukturerad och noggrann”. 

Lärarna ska också ha kunskap och veta ”vad de snackar om”. Att läraren kan lära ut ansågs 

också viktigt. I annat fall kan det skapa osäkerhet i undervisningssituationen. 
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Flickgruppen ansåg också att lärarens pedagogiska egenskaper är viktiga. ”Det är liksom hur 

de lär ut. Asså är de duktiga på asså att liksom få ut det de vill ha med på provet så man 

liksom och gör att man känner sig säker då är det liksom lättare. Då vet man exakt vad då vad 

liksom då de förväntar sig eller så där liksom.”Vidare skapar det en trygghet om läraren 

stöttar sina elever och kommer med positiv kritik. ”…å säger amen det här klarar du...” . 

Andra egenskaper som flickgruppen uppskattade hos sin lärare var att läraren var lugn, glad 

och visade sina elever förståelse. En lärare som speciellt uppskattades av flickorna var 

”väldigt glad och sprallig”. Hon beskrevs också som väldigt hjälpsam. Hon hjälpte till ”på ett 

annat sätt”. ”Det var ju inte så att hon bara satt och stirrade på en och väntade på att man 

skulle komma ut med det liksom”. De upplevde henne barnslig fast ”på ett positivt sätt”. 

”Asså ibland blir det så här bara kan hon inte lägga av liksom. Ändå inte för man skrattade ju 

åt det och hade kul.”Det skapade en god stämning i klassrummet och eleverna längtade efter 

att gå till dessa lektioner”. Gruppen poängterade också att det är viktigt att läraren kan bjuda 

lite på sig själv. ”Hon liksom berättade om privata grejer och liksom ja jag tycker att det ger 

mig en trygghet i läraren att man vet personen är…”. 

 

Såväl tjejgruppen som killgruppen ansåg således att läraren kunde påverka tryggheten i 

klassrummet. Killarna menade att en strukturerad, kunnig lärare samt en lärare som är en stark 

person skapar trygghet. Tjejgruppen nämnde också att det är viktigt hur läraren lär ut. I 

tjejgruppen tyckte man också att andra personliga egenskaper hos läraren är viktiga för att 

skapa trygghet. Här nämndes adjektiv som; lugn, glad, förstående, sprallig och personlig. Man 

skulle kunna tolka det så att tjejgruppen känner sig trygga om de har en nära relation till sin 

lärare.  

 

I såväl gruppen med pojkar som flickgruppen nämndes det också att gemenskapen i klassen är 

viktig för att skapa ett tryggt klimat där man kan kommunicera. 

.  

Som exempel nämnde pojkgruppen vänskap och att det skulle vara konfliktfritt.”…asså 

säkerhet för mig i klassrummet är att man har bra gemenskap i klassen att alla känner 

varandra och att alla tycker bra om varandra och så att det inte finns några 

meningsskiljaktigheter eller…” 

 

En i flickgruppen beskrev det på följande sätt: ”…vänskap tycker jag också gör att man 

känner sig trygg asså du vet man har andra i klassen bakom sin sida.” 

Här var diskussionerna i grupperna relativt lika. Det är viktigt att man har en bra gemenskap i 

klassen för att man ska våga prata. 

 

Muntliga redovisningar nämndes som ett osäkert moment i såväl pojkgruppen som 

flickgruppen.  

 

Pojkarna ansåg att det var ett problem för vissa i klassen. En del ansåg att man borde tränat 

mer på detta i de tidigare årskurserna medan en hade gjort det och ansåg att han var hjälpt av 

detta. ””…vi började med sådant på mellanstadiet. Ofta. Varje fredag stod man och pratade 

inför klassen. Det tyckte man var jobbigt då men har nytta av idag.” Att man är förberedd 

inför de muntliga redovisningarna ansågs också vara viktigt:”…så tror jag att det i grund och 

botten handlar om hur väl förberedd man är…”.Pojkarna betonade också att det är viktigt att 

klassen lyssnar på den som redovisar:  

 
”Sen här gäller det med att få ett gensvar ifrån publiken man redovisar för. Om det är någon som typ avgudar en 

författare å berättar om han då och alla andra tycker att den genren han skriver i är helt jättetråkig då kanske det 

inte är så roligt att stå och prata om honom om alla sitter och pratar med varandra under tiden man redovisar 
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eller sitter med mobil eller asså inte respekterar en å å de asså. Det är svårt att tolka det för alla kan ju inte tycka 

om samma genre men då gäller det att ha grundrespekten lyssna på alla å eftersom att alla inte kan tycka om 

samma aå då söker man ett en bekräftelse från åhörarna att lyssna på det man gör.” 

 

Eleverna i pojkgruppen upplevde att var lättare om man är flera som redovisar tillsammans. 

Diskussioner ansågs också viktiga. Genom att ha det ofta menade en elev att man skulle våga 

prata mer.  

 
”Sen tror jag det är viktigt med att om man diskuterar mycket i klassen och så. Oftast blir det så att när läraren 

väl frågar nånting så är det någon enstaka som svarar å är man då aldrig ha en riktig diskussion så tänker man 

kanske också ä men vågar jag svara nu eller blir det fel. Sen är det nog viktigt att man har mer diskussioner så att 

man vågar prata mer och blir mer liksom öppen och villig att diskutera mer i klassrummet, tror jag.” 

 

Det nämndes också att muntliga aktivitet i klassrummet har betydelse för socialt samspel 

utanför skoltid. ”Jag tror också att det är viktigt att prata mycket i klassrummet just för det 

sociala utanför klassrummet med att man vågar ta kontakt med nya människor å kan föra 

samtal med såna som man kanske inte har träffat så mycket innan. Det är ju lätt att prata med 

nån asså som man känt länge t.ex. kanske. Men det är ju inte lika lätt att prata med nån vilt 

främmande.” 

 

Några i flickgruppen nämnde också muntliga redovisningar som ett osäkert moment. Det 

poängterades att det dock hade stor betydelse att man känner sina klasskamrater och känner 

sig trygg med dem. ””…det är a och o liksom att man känner sig trygg med dem man ska 

redovisa för. Och det känns vår klass de är har blivit mycket bättre nu liksom man känner sig 

verkligen tryggare och då gör det det lättare för man får självförtroende och ja…”Precis som 

pojkarna betonar flickorna att det är viktigt att öva. ”Sen har vi ju fått öva på det väldigt 

mycket med. Även fast det har varit jobbigt har det faktiskt gett mycket känner jag.” Men det 

kunde ha tränats mer på detta tidigare.”Det kunde ha kommit i ettan och tvåan också.”Några 

flickor menar också precis som pojkgruppen att det är viktigt att man är förberedd inför 

redovisningen.  

 

”Det beror på hur insatt jag är i ämnet. Om man hatt liksom tid om man har kommit in. Om man verkligen är 

säker på det man ska säga liksom om man hatt tid med hela processen då är det nog inte så farligt liksom. Ofta 

har vi ju inte den tiden så man blir aldrig så här bombsäker på det. Så kan man liksom stå där och improvisera så 

här lite halvdant.” Detta skapar en osäkerhet. ”Då blir det ju verkligen klump i magen om man ska gå fram där 

och inta kan det man ska säga.”  
 

De upplever att det finns några blyga i klassen. Dessa elever är dock inte lika blyga utanför 

klassrummet, utan mer verbala då. 

 

Sammanfattningsvis svarade de båda grupperna väldigt likt på denna fråga. I såväl 

flickgruppen som pojkgruppen uppfattade några att muntliga redovisningar kunde vara ett 

osäkert moment i klassrummet. Såväl pojkgruppen som flickgruppen ansåg att det är viktigt 

att man tränar på detta tidigt i skolan. I båda grupper tyckte man vidare att det är viktigt att 

man tränar på ordentligt innan man ska ha den muntliga redovisningen. Vidare hävdade man i 

båda grupperna att det är viktigt att publiken lyssnar på den som redovisar. De båda 

gruppernas svar överrenstämde nästan helt. I pojkgruppen nämndes det emellertid också att 

diskussioner i klassrummet var ett bra sätt att träna sig på att prata muntligt inför klassen. Att 

träna på att prata i klassrummet ansåg en elev i denna grupp, är viktigt för det sociala 

samspelet utanför klassrummet. 
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Som ett tryggt moment i undervisningen nämnde pojkgruppen ”När läraren vet vad han pratar 

om”. Någon annan sa på skämt ”när man får reda på provresultat”. Att det finns lediga platser 

i klassrummet nämndes också i sammanhanget: ”En annan trygghet kan vara om man 

kommer lite sent till lektionen så vet man att det finns typ lediga platser och så. Det fanns det 

ju inte när vi började.” 

 

Många i flickgruppen tyckte att det känns tryggt när läraren har genomgång. ”Då känner man 

sig inte osäker. Asså då kan man bara sitta där. Inga ögon på en själv liksom så att säga. Allt 

fokus på läraren.” 

 

Denna fråga gav möjlighet för eleverna att svara väldigt brett. Det kan därför vara svårt att 

jämföra svaren. I pojkgruppen menade man att det är tryggt att veta att man ha en plats att 

sitta på och en lärare som är säker på sitt ämne. I flickgruppen tyckte man att det var skönt att 

slippa allas blickar när läraren pratade. 

 

Spontana frågor från läraren upplevdes skapa osäkerhet i båda grupperna . Någon i 

pojkgruppen menade att det är viktigt att man lär sig att det inte är farligt att svara fel. Dessa 

frågor ansåg de också är viktiga för att eleverna ska vara alerta. 

 

 I flickgruppen uttryckte någon det så här: ”Det enda luriga är att lärare kan slänga ut såna här 

följdfrågor. Det är ju det. Men det vet man ofta vilka lärare det är”. I samma grupp sa en 

flicka följande: ”Det tycker jag också är en osäkerhet om läraren typ frågar en en fråga till en 

för hela klassen. Och så kan man inte den. Om man…Då känner man sig jätteosäker asså så.” 

Elevernas svar var relativt lika även på denna fråga. Spontana frågor skapar en osäkerhet. En 

skillnad var dock att någon i pojkgruppen ansåg att dessa frågor var bra eftersom eleverna ska 

vara på hugget. 

 

Lättast att uttrycka sina åsikter tyckte pojkgruppen att det är det vid klassrådet eller om man 

blir tillfrågad. Diskussion i smågrupper nämndes också som sådana tillfällen. Det 

poängterades också att kunskaperna i ämnet har betydelse i dessa situationer:  

 
”Asså det beror på vilket ämne tror jag. Typ om det hade varit diskussion i till exempel matematik som jag inte 

är så bra på då kanske jag inte hade lagt mig i och sagt min åsikt så mycket. Men är det ett annat ämne liksom så 

hade jag sagt min åsikt och vad jag tycker och så för då…” 

 

I flickgruppen svarade en av dem följande: ”När det är rast. Nämen asså…Då är det lätt. När 

det liksom inte är en sån där pressad situation då alla sitter och lyssnar. För då är de liksom 

när man sitter med sina egna eller så här liksom eller dem närmsta…” En annan menar att det 

beror på vad det handlar om: ”Asså om det handlar om ämnet eller uppgiften så är det enklare 

att säga det rätt ut.” Många i flickgruppen var överrens om att vissa i klassen reagerade 

negativt ibland när någon säger något. En av flickorna uttryckte det på följande sätt:  

 
”Jag tycker inte att vår klass visar respekt hela tiden. Asså jag tycker om man säger något kan vissa vräka ur sig 

något jätteotrevligt. Asså jag tycker det handlar om respekt också. Alla får säga en åsikt. Alla får ha en åsikt.” 

 

Svaren på denna fråga skiljde sig lite åt. I pojkgruppen nämndes klassrådet och diskussion i 

smågrupper som tillfällen då de lättast kan uttrycka sin åsikt. Beträffande diskussion kunde 

också ämnet påverka elevernas muntliga aktivitet. I flickgruppen nämndes det att det är lättast 

när de sitter med dem som de känner. Men om frågan handlar om ämnet går det att säga det 

rakt ut. I flickgruppen upplevde man också att vissa i klassen inte visar respekt för andras 
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åsikter. Här verkar det som om flickorna känner det extra viktigt att få stöd från 

klasskamrater. 

 

Som möjligheter att uttrycka tankar och åsikter i klassrummet nämnde killgruppen räcka upp 

handen, svara på frågan, i början av en kurs samt kursutvärderingar. Det ansågs att det fanns 

fördelar med att få skriva ner sina tankar någon gång. ”Får man skriva ner tror jag att man 

skriver det man verkligen tycker.”Någon menar att läraren på så vis kan lära känna eleverna 

bättre då: ”Har läraren tur så lär han känna eleverna bättre då även om han inte pratar med 

dem.” En annan menade att det kan öka elevernas prestationer och uttrycker det så här: ”Då 

blir det nog lättare för läraren med att se om asså om det är många som satsa på liksom 

samma mål och samma betyg. Det blir lättare att lägga upp en kanske plan för klassen och hur 

man och hur läraren ska få eleverna att uppnå sina mål och uppnår då så många som möjligt 

sina mål så blir det med asså feedback.”  

 

I flickgruppen svarade de klassråd, utvecklingssamtal eller ett samtal med läraren innan en 

lektion. Det sista tillfället ofta uppbackad av kamrater.”Om man har pratat nårra innan och 

kommer in i ett klassrum å då kanske en av oss säger till läraren: Kan vi inte göra så här 

istället eller nått sånt här? Då gå de andra oftast asså och backar upp bakom ryggen eller vad 

man ska säga. Då blir det att man kan säga. För då håller de flesta oftast med.” Flera av 

flickorna upplevde inte att lärarna brydde sig om deras åsikter:  

 
”Det är ju aldrig någon lärare som frågar vad vi tycker. Det känns ju inte som man är arton år. Det är ju som när 

man ska ha provet. Man har ingen åsikt när det gäller skolans arbete och sånt. ”Jag vet en lärare som diskuterar 

med mig eller oss. Med den klassen som jag går i. Men det är det ingen annan som gör.” 

 

Även om det kan vara svårt att dra för stora slutsatser av svaren ser man dock några 

skillnader. Pojkarnas svar på frågan om när man kan uttrycka sina åsikter i klassrummet 

handlar om mötet i klassrummet under en lektion då de kan räcka upp handen , i början av en 

kurs samt vid kursutvärdringar. Här är man också positiva till att skriva ner sina tankar någon 

gång. I flickgruppen nämns klassråd samt enskilda samtal med läraren gärna med stöd av 

klasskamrater. 

 

Om eleverna vill säga något svararde de i pojkgruppen att de räcker upp handen. Det man 

säger är anpassat till ämnet.  

 

Diskussioner i smågrupp upplevs enligt vissa i pojkgruppen skapa bättre förutsättningar för 

att få fram sin åsikt men att det är det optimala om läraren spelar in samtalet eller för 

anteckningar under tiden. Så här uttryckte en det:  

 
”Asså jag tror lite att man kanske får fram sin åsikt bättre. Just bara för att man är mindre och får mer tid till att 

prata kanske. Om det är tjugosex andra som vill prata mycket så blir det svårt att få gehör för just sitt sina 

åsikter. Det är mycket, det är mycket för läraren att ta in med om han ska lyssna på tjugosex stycken så i ett vid 

ett tillfälle. Då är det lättare att höra kanske fem eller sex stycken. Sen skriva ner eller spela in eller vad läraren 

nu väljer att göra.” 

 

Alla gillar dock inte diskussion i smågrupper. De används ibland som ett prov och därmed 

ökar konkurrensen i gruppen och en del roffar då åt sig medan en del inte kommer med i 

diskussionen. Det kan då vara till nackdel för blyga elever. På så vis skulle ett enskilt samtal 

med läraren vara mer rättvist. Detta sker kanske inte enligt eleverna på grund av tidspress. 

Någon menade att skriftligt skulle kunna vara ett alternativ. En annan tyckte att man utifrån 

varje elev kan ta hänsyn till om det ska bli skriftligt eller muntligt. Eleverna har endast haft 

diskussioner i smågrupp ett fåtal gånger. 
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I flickgruppen är majoriteten positiva till diskussioner i smågrupp. Det krävs att man är aktiv 

då om man jämför med en muntlig redovisning: ”Och det är tjatigt. Om folk står där framme 

och redovisar blir man trött. Tillslut lyssnar man ju inte….man pillar med annat. Det gör 

man…asså man säger det blir mer personligt på en helt annan nivå. Asså man kan ju inte sitta 

där och hålla på med mobilen framför alla.” Det ansågs också kunna ge en sammanhållning 

att först diskutera i liten grupp och sedan i storklass. De uppgav precis som i pojkgruppen att 

de sällan har det. Om läraren ser gruppdiskussionen som ett prov anser några i flickgruppen 

att det kan kännas pinsamt om man ej kan svara när läraren ställer en fråga riktad till en 

speciell elev: ”Då är det jättejobbigt om man inte kan. Då vill man ha ett skriftligt prov för då 

märker ingen det”. 

 

Svaren i pojkgruppen skiljde sig åt lite grann. Genom att ha diskussioner i smågrupper kan 

man lättare komma till tals. Men det kan finnas en konkurrens i smågrupperna, vilket leder till 

att en del tar för sig extra mycket. I gruppen föreslås att en skriftlig uppgift skulle kunna vara 

ett bra alternativ. Flickorna ser det som en fördel att först pratar ihop sig i en liten grupp innan 

en diskussion i helklass. Här verkar flickgruppen se det som en chans att få stöd för sina 

åsikter. 

 

Om det är något som de inte förstår svarade de i pojkgruppen att de räcker upp handen. Det är 

enligt en kille enda sättet att få hjälp: ”Asså sitter man tyst å tänker att allt löser sig ändå men 

det kanske inte gör det. Då då är det ju liksom, då har man ju ja orsakat det själv kan jag 

tycka. ”Det beror dock på vad det är för fråga. Några vill inte framställas som dumma i 

klassrummet: ”Man vill ju inte verka dum när man räcker upp handen”. En elev frågar hellre 

efter lektionen. 

 

Många i flickgruppen väljer att först fråga en kompis. De undviker gärna att fråga en gång till: 

”Asså man känner sig tjatig”. De kan också uppleva att det är meningslöst att fråga en gång 

till eftersom läraren inte kunde förklara för dem första gången. Lösningen kan då vara att 

fråga en annan lärare som har samma ämne:” Det tycker jag är rätt skönt att ha trygghet att 

om man inte förstår den läraren kan man gå till någon annan.”Någon menar att frågorna som 

ställs i klassrummet måste påverka hela klassen.  

 

I såväl pojkgruppen som flickgruppen finns det elever som inte vill framställas som dumma 

genom att räcka upp handen vid en enkel fråga. I pojkgruppen anser dock en pojke att det är 

enda chansen att få hjälp. Här vänder man sig i flickgruppen hellre till en kompis eller en 

annan lärare. Anledningen till detta är att man inte vill vara tjatig.  

 

Om eleverna kan frågan som läraren ställer svarar någon i pojkgruppen att det är ”först till 

kvarn som gäller”. En annan påpekar att han vill känna sig riktigt säker om han ska svara. 

Någon annan menar att det är bättre att chansa lite:”…för då har ju läraren möjlighet att 

förklara ä vad som var fel och vad som är rätt och han ser då att denna personen eller personer 

ää visar engagemang och vill lära sig…” 

 

Några väntar på att någon annan också ska räcka upp handen. Många menar att det beror på 

hur säker man är på ämnet. En av dem svarar så här: ”Man är mer insatt i vissa ämnen. Om 

man är riktigt intresserad så kanske man vet mer om det och då kanske man kan det bättre och 

berättar det inför hela klassen.” 
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Någon i flickgruppen svarade att om hon är helt säker så säger hon det. En annan menar att 

det beror på vilken lärare man har. En tredje fyller i att det beror på om man tror att det ska 

komma en följdfråga. Någon upplever att vissa elever får svara på fler frågor än andra:” Men 

sen är det så att vissa lärare har typ favoriter.” 

 

Svaret på frågan om hur eleverna gör om de kan svaret på frågan som läraren ställer skiljer sig 

lika mycket inom grupperna som mellan dem. Det är därför svårt att analysera detta. Man kan 

dock se att elever i såväl pojk-som flickgruppen av olika anledningar kan tveka på att svara på 

lärarens fråga. 

 

På frågan om det finns faktorer i klassrummet som kan göra att de kan känna sig säkra eller 

trygga svarar någon i pojkgruppen miljön: ”Lite trevligt så där inte bara grått som ett fängelse 

eller …” Flera är överrens om att det ska vara lugnt. Är bänkarna möblerade som en 

halvcirkel väljer någon att sätta sig i den yttre delen. Någon påpekar att många sätter sig så 

långt bort från läraren som möjligt. En annan har för vana att sätta sig på höger sida i 

klassrummet. 

 

I flickgruppen upplever flera att det kan vara jobbigt att redovisa i ett klassrum där bänkarna 

är placerade i ett u: De föredrar att bänkarna är placerade på traditionellt vis: ”…ja det blir 

mer säkerhet om det är lite utspritt”. 

 

Här nämnde båda grupperna att möbleringen i klassrummet kan ha betydelse . I pojkgruppen 

nämns det att man sätter sig så långt bort från läraren som möjligt samt att det kan vara tryggt 

att sitta på samma plats varje gång. Om man redovisar kan det enligt flickorna vara jobbigt 

om bänkarna står som ett u. I pojkgruppen anser man även att färger kan påverka. 

Klasskamraten som sitter bredvid kan enligt några i pojkgruppen skapa osäkerhet om hen stör. 

På samma sätt menar några att klasskompisen kan göra att man känner sig trygg. 

Även i flickgruppen ansåg många att bänkkamraten kan skapa en trygg känsla: ”Man vet att 

man har någon vid sin sida liksom. Tycker jag känns mycket bättre.” 

 

Eleverna i de båda grupperna hävdar att bänkkamraten kan göra att man kan känna sig trygg. I 

pojkgruppen påpekades det dessutom att det kunde få motsatt effekt om klasskamraten stör. 

Eleverna fick också frågan om de själva kunde skapa en trygghet i klassrummet. Om de hade 

några knep. Här svarade någon i pojkarnas grupp att man har samma plats. Det finns också 

vissa rutiner att man sätter sig bredvid samma personer varje gång:” Sen brukar man sitta på 

samma ställe också typ varenda gång.” Eleverna upplever dock att de känner sig trygga i 

klassrummet. 

 

En i flickgruppen svarade att man är säker när man ska besvara lärarens frågor. Någon annan 

nämnde om man känner stöd för sin åsikt i klassen: ” Men också att man har nån annan i 

klassen som man vet tycker, känner likadant. Asså så här om man t.ex. har ett klassråd på den 

nivån att man vet att man inte är själv…”Ytterligare en försöker bara vara lugn. 

Pojkgruppens svar berörde placeringen i klassrummet. Flickornas svar gällde att få stöd för 

sina åsikter och att man är säker när man svarar på en fråga. 

 

För att skapa en trygghet kan läraren enligt en pojke tänka på att ha en rolig undervisning 

som är anpassad till alla elever. En annan elev påpekade att det är viktigt att läraren är glad. 

Ytterligare en påpekade att lek kan skapar en gemenskap i klassrummet och kan ge bättre 

studieresultat:  
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”Det tror jag hade kanske funkat just som vi har gjort ibland typ på engelskan. Att ibland som det är en kort 

lektion så gör man nånting tillsammans i klassen i stället asså nån lek eller asså nånting annat. Det stärker 

gemenskapen och man tycker att det är kul. Tycker att det är kul att vara på lektionerna i stället. Ää det tror jag 

kan bidra att man kan få…Man får ju bättre kontakt med elever och elever med lärare. Å så var det i alla fall på 

högstadiet för mig att dom lärarna man hade roligt med och trivdes med. Dom tog man typ mer på allvar och 

gjorde sina läxor och prov så bra som möjligt just för att man visste att dom förväntar sig liksom att man ska 

göra bra ifrån sig och det lönar sig. I stället för att ha en som är sur och inte uppmuntrar till att göra bra ifrån sig. 

Då så går det sämre. Så känner jag att det är i alla fall.” 

 

Någon i flickgruppen nämnde att läraren kan vara positiv, stötta eleverna och visa att hen vill 

att eleverna ska få bättre betyg. Det är viktigt påpekade en annan att läraren kämpar med 

eleverna inte mot dem. Vidare tyckte någon att det var viktigt att läraren hjälpte de som 

behövde hjälp. Det är bäst om läraren har ett enskilt samtal med eleven (och inte när alla hör): 

 
”Man kan ju ta tag i mig precis efter bara. F får jag prata med dig. Okej. Asså, liksom, det är ju inte nån annan 

mer asså. Folk kanske undrar…har x gjort någonting? Det är ju bara det att jag uppskattat om nån hade frågat 

mig: Förstod du nu vad jag menade med den uppgiften, liksom så här…liksom…Många menar också att de 

behöver hjälp med motivation och disciplin. Det hade underlättat om läraren noga följde upp vad eleverna gjort.” 

 

Här betonar man i pojkgruppen att en glad lärare och en rolig undervisning skapar god 

kontakt mellan lärare och elev. I flickgruppen vill man att läraren ska stötta eleverna om de 

behövde hjälp. 

 

Vid muntlig redovisning anser några pojkarna att beröm hjälper eleverna. Feedback är också 

viktigt: ”…då tror jag att då tänker man på det nästa gång och då tänker man och då gör man 

ju inte det där så som man annars brukar göra. Å då blir det nog en mycket lättare och roligare 

genomgång eller muntlig redovisning. Och då får man det lättare att göra flera sen framöver.” 

 

Eleverna fick frågan om det finns någon skillnad mellan pojkar och flickor när de är säkra 

och osäkra.  

 

Samtliga i pojkgruppen upplevde att flickor har en högre press på sig. Eleverna verkade tänka 

stereotypt. Kanske handlar det här om genuskontrakt (ett samhälles alla oskrivna regler om 

manligt och kvinnligt) (Hedlin, 2006). En elev uttryckte det på följande vis:”…jag tror att 

tjejer kanske har lite mer krav på sig. Att folk omkring ställer mer krav på tjejer.” Någon 

annan menade att det berodde på att pojkar har lättare att få ett bra jobb och har högre lön. 

Flickorna måste få bättre betyg för att kunna konkurrera med pojkarna. Vid muntliga 

redovisningar ansåg någon att kvinnornas svagare röster kunde göra att det kände mer press 

på sig. Pojkar har också enligt en av pojkarna en mer avslappnad inställning:”…killar är nog 

mer liksom tillbakalutade och tänker att det löser sig å a ja. Jag gör bättre ifrån mig nästa gång 

och asså så här. Medan tjejer vill nog ha så bra som möjligt på en gång liksom. ”Pojkarna 

trodde dock inte att fler flickor skulle vara blyga eller lida av dåligt självförtroende. Det 

berodde enligt dem på andra saker. En av dem uttryckte det så här:” Självförtroende har nog 

med erfarenhet att göra. Att vad man har upplevt å tron på sig själv har inte någon betydelse 

beroende på om du är kille eller tjej.” Enligt samma person har också gener och uppfostran 

betydelse i sammanhanget. 

 

I flickgruppen rådde det delade meningar på frågan om killar eller tjejer var osäkrast. Killarna  

ger dock ofta ett lugnt intryck:”…de är så lugna så jag blir typ lugnad av de ibland.”Någon 

menar att killarna inte alltid tar skolan på samma allvar: ”Vissa av dem är väldigt så 

här…skiter i vilket så man bara okej då gör jag väl med det typ…”Svaret på den sista frågan 

var inte helt lättytt. I pojkgruppen ansåg man dock att flickorna har en högre press på sig att 
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prestera bra. Faktorer som styr detta ansåg de är att pojkar har lättare att få jobb. För att 

konkurrera med pojkarna måste de prestera mer i skolan. Det innebär dock inte att fler flickor 

är blyga. I flickgruppen framkom också åsikten att pojkarna inte tar skolan på lika stort allvar 

som flickorna. Båda grupperna anser på så vis att flickorna satsar mer på skolarbetet än 

pojkarna. 

 

 

 

 

 

 

4 Diskussion 
 

4.1 Metoddiskussion 
 

Jag valde att använda mig av fokusgruppsintervju i mitt arbete. Av resultatet att döma anser 

jag att en kvalitativ metod passade bra för mitt arbete. Samtliga elever var aktiva under 

intervjun. De utvecklade även varandras tankar och resonemanget fördjupades. Jag upplevde 

att eleverna stimulerade varandra till att samtala och att de gav exempel som andra 

klasskamrater kunde relatera till. Undersökningen skulle med fördel kunna kompletteras med 

en enkät. Då skulle man bättre kunna se hur stor andel pojkar respektive flickor som delade 

samma upplevelser och tankar.  

 

4.1.1 Validitet 
 

Jag anser att undersökningens validitet är god. Jag har genom dem frågor jag ställde till 

eleverna fått den information som jag önskade (Patel & Davidsson 2011). Jag upplevde att 

eleverna svarade ärligt. Dock finns det alltid en risk att eleverna påverkar varandra i en 

fokusgruppsintervju. 

 

4.1.2 Reliabilitet 
 

Enligt mig är även reliabiliteten god. Vid strukturerade intervjuer eller observationer är 

undersökningens tillförlitlighet i hög grad relaterad till intervjuarens och observatörens 

förmåga (Patel & Davidsson, 2011). Eftersom jag spelade in fokusgruppintervjuerna kunde 

jag i lugn och ro transkribera samtalen och sammanställa resultatet. Det är heller inga problem 

att genomföra denna undersökning igen. Alla frågor är tydligt formulerade. Studiens 

genomförande redovisas noggrant och har förutsättningar att förstås av andra forskare. Att 

andra forskare kan förstå process och tolkning tyder på en god reliabilitet. 

 

 

4.2 Resultatdiskussion 
 

Genom mina intervjuer har jag fått uppfattningen att såväl pojkar som flickor kan uppleva det 

som jobbigt att göra sin röst hörd i klassrummet i olika situationer. Precis som Jers (2010) 

skriver så visar mitt resultat på att elevernas muntliga aktivitet varierar beroende på 

situationen. T ex nämndes det i pojkgruppen att eleverna är mer aktiva i en diskussion när de 

behärskar ämnet. Liljestrand (2002) påpekar också att eleverna menar att ämnets karaktär styr 

deras verbala aktivitet i klassrummet.  
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Mitt syfte med uppatsen var att bevara följande frågor: 

 

1. I vilka situationer upplever eleverna att det är svårt att prata i klassrummet? Vid vilka 

tillfällen känner de sig trygga och anser att det är lättare att göra sin röst hörd? 

2. Om man kan observera någon skillnad mellan pojkar och flickor beträffande situationer 

där de upplever att de inte vågar prata respektive känner sig trygga och vågar göra sin röst 

hörd, vad består den då i? 

3. Vad kan läraren enligt eleverna göra för att de ska känna sig trygga? 

 

 

Jag tycker att jag genom min undersökning fick många givande och kloka svar. Alla mina 

frågor besvarades. 

 

På frågan på när eleverna tycker att det är lätt att göra sin röst hörd i klassrummet menade 

eleverna, både pojkarna och flickorna att det var lättare att komma till tals i smågrupper. 

Särskilt positiva till detta var flickorna som kände att de kunde få stöd i den lilla gruppen som 

förberedelse för en diskussion i helklass. Det stämmer bra överens med resultatet av 

Einarssons (2003) observationer . Dessa visade att könsskillnaderna är mer framträdande i 

grupper med 20 eller fler elever och att flickorna ur ett jämställdhetsperspektiv skulle vinna 

på mindre undervisningsgrupper. 

 

Någon större skillnad mellan pojkar och flickor framkom i övrigt ej vilket stämmer överrens 

med Hirdmans tankar. Med hennes begrepp genuskontrakt menas ett samhälles alla oskrivna 

regler om manligt och kvinnligt. Detta ärvs från tidigare generationer och präglas av ett visst 

mått av tvång men det finns en möjlighet att tänja på gränserna och ibland även göra tvärt om. 

Synen på vad som räknas som kvinnligt respektive manligt förändras dessutom ständigt 

(Hedlin, 2006). 

 

 

Som lärare är det vikigt att se till att samtliga elever kommer till tals såväl pojkar som flickor 

och att inse att både pojkar och flickor kan var osäkra i klassrummet. Läraren är ansvarig för 

att klassrummet blir en bra miljö som främjar kommunikation mellan lärare och elever. Att 

bara säga flickor har problem med att komma till tals stämmer inte med resultatet på min 

undersökning. Einarsson (2003) har i sin avhandling kommit fram till att det vanligtvis är 

lärare och elever som tillsammans skapar och upprätthåller olika utrymme för pojkar och 

flickor. 

 

 

Och slutligen: Vad kan då läraren göra för att eleverna ska känna sig trygga? 

 

Enligt min undersökning kan läraren ha stor betydelse för att eleven ska känna sig trygg så att 

den vågar kommunicera. Eleverna tyckte att kändes bra ifall läraren är en god pedagog. Om 

undervisningen har en tydlig struktur och läraren kan sitt ämne upplever eleverna en större 

trygghet. Om läraren dessutom har en lekfull undervisning och är lite personlig kan detta 

stärka bandet mellan läraren och eleven. I intervjuerna framkom det att relationen till 

klasskamraterna och bänkkamraten är viktig. Här skulle man som lärare kunna arbeta med 

gruppstärkande aktiviteter i klassrummet. Tankarna påminner delvis om resultatet av 

Ljungblads forskning (2016) om lärar-elevrelationen i undervisningen. Av resultatet framkom 
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bl.a. att lärarna ansåg att humor, tankeväckande reflektion och medryckande fantasi är bra för 

relationen. Enligt eleverna växer tillit och respekt fram i lärare-elevrelationen. 

 

Som lärare är det viktigt att vara medveten om att eleverna kan uppleva det jobbigt att prata i 

klassrummet. Att de sitter tysta beror enligt min undersökning inte alltid på att de inte kan 

svara. Detta menar även Jers (2010) när hon hävdar att det finns elever som är tystlåtna och 

kunniga. Hon menar att vissa elever är frivilligt tystlåtna medan andra är ofrivilligt tystlåtna. 

Jag anser att läraren har en viktig uppgift att försöka få så många elever som möjligt att 

uttrycka sig muntligt i klassrummet. Detta ansvar kan omöjligt helt läggas helt på eleverna. 

Det måste skapas en miljö där elever känner sig trygga och våga göra sin röst hörd. 

 

 

 

 

4.3 Didaktiska implikationer/konklusion 
 

Mitt syfte var beskriva och analysera pojkar och flickors uppfattningar om kommunikation i 

klassrummet och deras uppfattningar om vad som kan skapa trygghet i klassrummet. Eleverna 

gav många olika tankar kring detta. Bland annat framkom det att de ansåg att en glad lärare 

och att en rolig undervisning som är anpassad till alla elever skapade trygghet. Gemenskapen 

i klassen ansågs också viktig.  

 

 

Jag tycker att det har varit mycket intressant att göra fokusgruppintervjuerna med eleverna. 

Att transkribera elevernas samtal var tidsödande men jag anser dock att jag fått mycket 

information som jag inte som jag inte hade fått i en mer styrd intervju. Det har varit mycket 

lärorikt för mig och jag kommer att ta med mig dessa insikter i min undervisning. Många av 

elevernas tankar ger mig ett bredare perspektiv på hur eleverna upplever olika situationer i 

klassrummet. Denna erfarenhet kan även komma andra lärare till godo om de ber om sina 

elevers tankar och åsikter angående liknande erfarenheter. De finns inget facit men eleverna 

ger sitt perspektiv. Utifrån detta skulle lärare kunna fundera på vad de kan göra för att skapa 

ett tryggt klimat i klassrummet så att alla vågar kommunicera. 

 

Jag tycker att det har varit mycket intressant att göra dessa intervjuer med eleverna. Det skulle 

 Det skulle vara intressant att göra en större studie som fortsatt forskning angående elevers 

uppfattning av trygghet/otrygghet i klassrummet. Det skulle med all säkerhet leda till 

fördjupade kunskaper om ämnet. Min undersökning är för liten för att man ska kunna dra 

några egentliga slutsatser Här skulle man behöva göra en omfattande studie för att få 

tillförlitligt resultat. 
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