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Sammanfattning 
 

Titel Gymnasieelevers upplevelser och minnen av lärares bemötande  
och stöd under grundskoletiden 

Engelsk titel Students from upper secondary school retell their experiences 
and memories of teachers refutation and support during nine-year 
compulsory school. 

Handledare  Elisabet Frithiof 

 

                       Syftet med studien är att beskriva hur gymnasieelever, som fått socialt och/ eller särskilt stöd 
under sin grundskoletid, upplevt denna sin skoltid med avseende på bemötande, 
förhållningssätt, särskilda insatser som kommit dem till godo. 

                       För att uppnå syftet har jag använt mig av kvalitativa forskningsintervjuer, en 
halvstrukturerad livsvärldsintervju där fem gymnasieelever fått ge sin beskrivning av sin 
levda värld i grundskolan. Detta har gjorts ur ett fenomenologiskt perspektiv eftersom 
fenomenologin har upplevelsen som en väsentlig aspekt, vilket betyder att betoningen finns 
på individens upplevelse av sin situation.  

Vikten av det goda bemötandet från lärare har jag fått bekräftat i min studie. Det handlar om 
bemötandet som skapar en ärlig och förstående relation men också delaktighet och trivsel i 
klassgemenskapen. För att elever ska känna lust och vilja till lärande visar det sig viktigt att 
lärare berömmer, uppmuntrar och respekterar alla elever samt att de är positiva och har 
humor. Ett anpassat stöd utifrån elevens behov var något som också framstod som 
betydelsefullt. Att våga ta lärarens tid genom att ställa upprepade frågor och be om hjälp, var 
något som också upplevdes angeläget.  

Då bemötandet gentemot elever visar sig vara så centralt i arbetet som lärare har detta gett 
mig många tankar om hur viktig varje enskild lärare är. Att ett gott bemötande är en 
grundförutsättning för att skapa motivation framkommer tydligt. Detta visar också vilken 
avgörande betydelse en lärare kan ha för en enskild elev, för att hjälpa denne att hitta sin 
egen drivkraft som också skapar motivation. 

 

 

Nyckelord: Upplevelse, minnen, bemötande, delaktighet, särskilt stöd, motivation 
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1. Inledning 
Likvärdighet och demokrati är begrepp som betonas i såväl skollag som Lpo 94 (Regler för 
målstyrning, 2006). I talet om likvärdighet vävs rättvisa och solidaritet in som en röd tråd. 
Där kommer allas möjligheter i fokus och därmed också elever som av någon anledning har 
svårigheter att nå skolans mål. Lpo 94 hävdar att undervisningen skall anpassas till varje 
elevs förutsättningar och behov (s.71).  Att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära 
ligger också i skolans uppdrag liksom att skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och 
växa med sin uppgift. Den skall också bidra till att alla elever utvecklas och blir harmoniska 
människor. I inledningen på läroplanerna för både förskolan och skolan, sägs att de ska vila 
på demokratins grunder och utformas utifrån demokratiska värderingar. Detta är några av 
skolans uppdrag som finns uttryckta i skolans styrdokument.  I den allmänna skoldebatten 
hörs ofta talet om ”En skola för alla” som jag på något sätt menar har blivit ett 
samlingsbegrepp för det som står i våra styrdokument. 
 
Det är ur ett specialpedagogiskt perspektiv viktigt att klarlägga hur elever som varit i behov 
av särskilt stöd, speciella insatser och/eller ett speciellt bemötande upplevt sin skolgång. 
Mötet med elevers olikheter i den pedagogiska verksamheten är något som engagerar och 
intresserar mig. Att som lärare försöka utgå från varje elevs förutsättningar och få alla att 
känna tillhörighet och delaktighet i klassgemenskapen är ett spännande men inte helt enkelt 
uppdrag. En skola för alla är en utmaning och något att sträva mot. I denna studie ligger 
fokus på hur elever har uppfattat och upplevt detta i det vardagliga skolarbetet under sin 
grundskoletid. 
 
Denna studie kretsar kring vilka upplevelser elever som idag går på gymnasiet har av sin 
grundskoletid, när de ser tillbaka på den. Det är av stort intresse att få veta vilket bemötande, 
vilka insatser och vilket stöd de fått av lärare och på vilket sätt detta har satt spår hos dessa 
elever. Likaså är det angeläget att få vetskap om vilka insatser och vilket bemötande de 
saknat under sin grundskoletid och vilket ansvar de upplever att de själva har haft i det som 
skett.   
 
Mitt intresse för bemötandets betydelse, det som skapar tillhörighet, delaktighet och 
motivation har jag bl.a. fått från mina egna barn och deras skolerfarenheter. När de talar om 
sin skolgång tar de ofta upp lärare och hur de har blivit bemötta av olika lärare. Som förälder 
har jag också sett hur olika skolgången kan upplevas och vad den kan leda till, både positivt 
och negativt.  Intresset för bemötandets betydelse blev än mer påtagligt för mig under min 
specialpedagogutbildning på Växjö Universitet under åren 2004 – 2007 då jag fick förmånen 
att ta del av en föreläsning av Jenner (Växjö Universitet, 2004) om bemötandets betydelse 
för elevens motivation. Föreläsningen förstärkte och ökade mitt intresse för ett 
specialpedagogiskt perspektiv. 
 
Studien fokuserar på elevers upplevelser av lärares bemötande, förhållningssätt och särskilda 
insatser som kommit dem till del. I detta syfte ligger ett intresse för mig att söka svar på 
bemötandets betydelse för eleven i fråga, om dennes självbild, delaktighet och vilka minnen 
eleven bär med sig. Det är naturligtvis också av intresse att få veta vilka specialpedagogiska 
insatser som eleverna upplever varit meningsfulla och utvecklande samt vilka insatser de 
saknat.  
 
Genom att ta lärdom av elevers egna erfarenheter och upplevelser hoppas jag att eventuella 
misstag inte ska upprepas utan tvärtom utveckla oss lärare i mötet med elever i olika typer 
av svårigheter, så att vi inser vad som är betydelsefullt, utvecklande och kanske avgörande 
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för dem i deras skolgång. När eleverna uttrycker och beskriver hur de har upplevt lärares 
bemötande menar jag att detta blir något som vi lärare kan ta till oss och lära oss av så att vi 
utvecklar och använder oss av det som eleverna upplever positivt. Det som eleverna upplevt 
negativt och kränkande bör vi lära oss av så att vi inte gör om samma misstag. Utifrån 
elevernas upplevelser kan vi lära oss att reflektera över vår egen praktik.  Henriksson (2009) 
framhåller att för lärare blir det centralt att vara uppmärksam på hur viktig den pedagogiska 
relationen mellan lärare och elev är. Relationen är viktig både för elevernas kognitiva 
utveckling men också för deras emotionella utveckling. 
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2.Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur gymnasieelever, som fått socialt och/eller särskilt stöd 
under sin grundskoletid, upplevt denna sin skoltid med avseende på bemötande, 
förhållningssätt och särskilda insatser som kommit dem till godo. I syftet ligger också en 
förhoppning om att frågeställningarna ska väcka en diskussion och bidra till skolutveckling 
som kommer nuvarande och framtida elever till godo. 
 

 

2.1 Frågeställningar 
Vilken självbild berättar eleverna att de har? 
 
Vilka minnen av särskilt stöd och bemötande har eleverna från sin skoltid? 
  
Vilka förhållningssätt, insatser och bemötanden förordas utifrån elevernas egna 
erfarenheter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

9 
 

3. Bakgrund 
Skolans uppgift bör vara att anpassa verksamheten till elevernas skiftande förutsättningar 
och att inte sträva efter att reducera deras olikheter (Persson, 2003). Från skolan krävs ett 
elevperspektiv med respekt för varje elev som person och att man ser till varje elevs 
människovärde med de särskilda behov och anspråk som varje elev har (Giota, 2002). Jenner 
(2004) talar om perspektivseende, alltså att så långt som möjligt se världen med elevens 
ögon. Det är viktigt att läraren har en önskan att förstå individen utifrån dennes livssituation. 
 
Det finns stora brister i hur skolan klarar av att göra utbildningen tillgänglig för elever med 
funktionsnedsättning. I begreppet funktionsnedsättning lägger jag alla slags svårigheter och 
bekymmer som på något sätt kan bli ett hinder för eleven i den pedagogiska vardagen som 
skolan är. Det finns överlag god beredskap för att undanröja fysiska hinder som syn- och 
hörselnedsättningar och rörelsehinder men för hinder av psykosocialt slag är situationen en 
annan. Placering i liten grupp ses många gånger som en lösning på skolsituationen för elever 
i behov av särskilt stöd, men enligt Salamancadeklarationen bör stödet sättas in i den grupp 
eleven tillhör (Svenska Unescorådet, 2006). Enligt Salamancadeklarationen ska elever få 
tillgång till det särskilda stödet i ordinarie skola, där de ska få del av en pedagogik som 
sätter barnet i centrum och som kan tillgodose behoven. Lpo 94 hävdar att skolan ska söka 
motverka att barn får svårigheter. Persson (2001) anser att det är skolans ansvar att finna 
pedagogiska, organisatoriska eller miljörelaterade åtgärder för att kunna möta elevens 
svårigheter och för att reducera dem. Jag vill påstå att det är ganska ovanligt att elevens 
svårigheter relateras till miljön eller pedagogiken som eleven utsätts för. Det absolut 
vanligaste är att problemet ses som en brist eller svårighet hos eleven och inte som något 
som skolan skapar i undervisningen.  
 
Synen på funktionshinder utgår idag från ett hälsoperspektiv till skillnad från tidigare då det 
utgick ifrån ett hinderperspektiv (Skolverket, 2006). En elev som behöver särskilt stöd är 
inte sjuk och ska inte botas (Kinge 2000).  Trots att synen på att eleven ska vara att denne 
inte är sjuk och behöver botas, vill jag ändå påstå att detta är den förhärskande tanken i 
skolans värld. Jag vill påstå att dagligen förs diskussioner ute i våra skolor om elevernas 
svårigheter och bekymmer men väldigt sällan ifrågasätts varför eleven har fått bekymmer 
och huruvida skolan kan underlätta för eleven. Det är det individuella funktionshindret i 
kombination med samhället som vanligtvis medför svårigheter i den dagliga livsföringen.  
Funktionshinder menar Damnert (2000) är en konsekvens av mötet mellan individens skada 
eller sjukdom och samhället. Skolan är den miljö där barns svårigheter ofta blir synliga och 
uppdagas och detta behöver nödvändigtvis inte bero på att barnen har problem, utan för att 
skolan kräver vissa sätt att fungera (Tideman & Rosenqvist, 2004). Kinge relaterar till barn 
med särskilda behov och hävdar att vi måste undvika att betrakta barnet som ett objekt som 
vi ska ”göra något åt” utan i stället ”göra något tillsammans med” och vara en lyssnande, 
intuitiv, registrerande och accepterande medmänniska. Har skolan lyckats förmedla denna 
känsla till eleverna? Upplever eleverna sig varit en del av skolan eller ett problem som man 
försökt åtgärda? Dessa frågor tar jag med mig till min empiri. 
 
Enligt Persson (2001) kan problemet vara skolans och inte elevens eftersom skolan inte 
förmår att möta och ta tillvara den naturliga variationen av olikheter hos eleverna. Han anser 
att skolmiljön måste vara anpassad till elevens förutsättningar annars kan den vara en 
riskfaktor som förstärker elevens problem. Detta ställer stora krav på lärare att anpassa 
innehåll och undervisningsmetoder till elevernas olikheter. Jag anser att ett problem skolan 
har är att den genomgående utgår från att alla elever ska hålla sig inom ett visst 
kunskapsmässigt och socialt spann och att det är väldigt sällan man talar om svårigheter som 
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olikheter i den naturliga variationen. Detta försvåras ytterligare av alla mätningar och prov 
som eleverna utsätts för vid olika tillfällen under skoltiden. Samtidigt som skolan ska 
utveckla varje elev utifrån dennes förutsättningar så förväntas i nästa andetag att alla elever 
ska bli godkända på de nationella proven i årskurs tre, fem och nio. Här handlar det inte 
längre om att vi har olika förutsättningar. 
 
Skillnaden i hur god beredskap skolor har för att göra utbildningen tillgänglig för elever med 
behov av särskilt stöd ligger inte i skillnader mellan kommuner. Det är verksamheternas 
kultur där personalens kompetens, kreativitet och professionella inställning är betydelsefull, 
som är avgörande (Skolverket, 2006). Enligt Frithiof (2004) är elevernas olika utgångsläge 
ett faktum och en pedagogisk utmaning. Det är läraren som ska anpassa undervisningen så 
att den passar elevernas individuella förutsättningar och behov. Elevens förutsättningar och 
behov ska också vägleda läraren så att denne väljer en lämplig undervisningsmetod. Här 
framhåller jag vikten av ständiga pedagogiska diskussioner i kollegiet med en förankring i 
aktuell forskning. 
 
Kunskapsinlärning är nödvändig men det behövs någonting mera. Många anser att skolans 
viktigaste uppdrag är att lära ut faktakunskaper. De som säger så, menar Andersson (1999), 
förstår inte hur viktiga våra upplevelser av verkligheten är eller vad vi egentligen reagerar 
på. Andersson anser vidare att vår uppgift är att skapa goda möten för lärandet där man har 
tillit till att barn och ungdomar vill lära. Vi reagerar inte på en verklighet som utifrån sett 
kan förefalla bra, om det är så att vi själva inte upplever den som bra. Även om omgivningen 
upplever mötet positivt så är det inte säkert att den som utsätts för det har en positiv 
upplevelse av det.  
 
Enligt Säljö (2000) gör elevernas olika förutsättningar och bakgrund att skolan ställs inför 
ett dilemma att tillgodose deras skiftande behov. Säljö tar även upp problemet att kunskaper 
och begrepp som skolan presenterar inte har någon förankring i elevens vardag och 
livssituation. Vikten av att förstå eleven och dennes tankar menar jag vara avgörande för att 
eleven ska kunna ta till sig kunskaper. Som lärare måste jag också inse att språket och 
kulturen är helt olika hos våra elever och om vi inte är uppmärksammar detta riskerar dessa 
faktorer att bli ett hinder i inlärningen. När skolans krav inte stämmer överens med elevens 
upplevda behov resulterar det i att skolans målsättning blir preliminär medan elevens behov 
blir sekundära (Säljö, 2000). Tiller (2006) betonar nödvändigheten av att skolor tar till vara 
barn och ungdomar som ”hela personer”. Skolans personal måste se till att skolans 
verksamhet har ett sammanhang med de erfarenheter som de unga har med sig från sin 
närmiljö.  
 
Skolan har en identitetsskapande funktion i den meningen att den på ett positivt sätt ska 
stötta elevens allsidiga utveckling (Imsen, 2006). Den ska utveckla ”huvud, hjärta och 
händer”. Följderna kan annars bli lägre motivation och sämre självbild hos eleven. Skolan 
skall inte sträva efter att göra alla barn lika. Det är därför av största vikt att försöka hitta 
varje elevs styrka. Att vi inte alltid hittar elevers styrkor i teoretiska ämnen har blivit väldigt 
tydligt för mig. Eleverna ska lämna skolan med bibehållen individualitet och med en 
uppövad förmåga att respektera andra människors individualitet (SOU 2000:19). Att 
människor som lämnar skolan är trygga, harmoniska, kreativa och tror på sig själva måste 
ligga i samhällets intresse menar Imsen (2006).  
 
I skoldebatten talas det ofta om ”skolproblem” som skolk, stökiga elever, bristande hyfs 
istället för att se bakomliggande problem som t.ex. bristande motivation och avsaknaden av 
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lust och glädje att lära. Andersson (1999) hävdar att människor som är intresserade och 
engagerade av sin uppgift finner sådan entusiasm i den så att det inte finns utrymme att vara 
bråkig eller störig. Motivationsarbete är delvis en fråga om bemötande. Motivation är inte en 
egenskap hos individen utan en följd av de erfarenheter man gjort och det bemötande man 
fått. Särskild tyngd får detta i undervisningen med elever i svårigheter (Jenner, 2004).  
Skolan bör ses både som en social och en pedagogisk praktik. Imsen (2006) talar om 
bemötande i termer av ”pedagogisk planering” och betonar det som en del i lärarens 
yrkeskunnande. Tyvärr är min upplevelse att skolan nästan bara lägger vikt vid de teoretiska 
kunskaperna och framhåller att det är dessa kunskaper som är viktigast. Likaså menar jag att 
vikten av att eleverna ska vara motiverade och känna lust till skolarbetet har tappat fokus i 
den senaste skoldebatten. I bemötandet av elever är jag övertygad om att vi sänder budskap 
till eleverna som många gånger får dem att känna sig som att de inte duger eller platsar i 
skolan. Den senaste tidens diskussioner har handlat om elevers uppförande, användning av 
keps och mobiltelefon. Jag anser istället att vi måste fundera över varför våra elever inte är 
motiverade och intresserade utan hellre sitter och använder mobiltelefonen. Jag menar att vi 
också måste reflektera över vilka signaler vi sänder till de elever som inte klarar av det som 
dagens skola förväntas av dem. 
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4. Litteraturgenomgång 
Skolans uppdrag är att lägga grunden för lärande samt skapa en nyfikenhet och lust att lära 
som varar livet ut. Skolan skall också sträva efter att varje elev utvecklar tillit till sin egen 
förmåga.  I ämnet kring elevers upplevelser av skolan finns ett antal begrepp som framstår 
som särskilt betydelsefulla. Nedan kommer jag utifrån litteraturen teoretiskt redogöra för ett 
antal begrepp som är frekventa och ofta nämns i sammanhang kring elevers lärande och 
kunskapsbildning. Med förtydligande av dessa begrepp vill jag försöka synliggöra och 
problematisera det vi tar för givet och självklart. Det får vara en startpunkt för en 
kunskapsutveckling som kan öka förståelsen för praktiken och dess villkor. När det gäller 
undervisning och lärande kan inte teori och praktik ses som avskilda eller utesluta varandra 
(Ahlberg, 2009). 
 
Jag kommer i detta kapitel också att kortfattat redogöra för några studier som ligger nära 
infallsvinkeln för ämnet.  
 

4.1 Upplevelser 
Henriksson (2009) framhåller att lärare ofta talar om elevers upplevelser. Hon lyfter också 
frågan om huruvida vi verkligen vet vad som händer när en elev har en upplevelse. Ofta 
berättar de om att de helt enkelt inte blivit förstådda. En upplevelse är enligt Henriksson 
(2009) inte något objekt som kan stoppas undan när vi vill glömma och sedan tas fram när vi 
vill minnas. Upplevelsen blir en del oss själva, en del av vår självbild sedd genom lärarens 
och klasskamraternas ögon. Upplevelser genomlever vi kroppsligt, relationellt, rumsligt och 
tidsmässigt. Varje upplevelse måste ses som påverkad och präglad av en föreställningsvärld 
med historiska dimensioner bakåt i tiden men också med en syftning framåt, en värld som 
hela tiden förändras (Alvesson & Sköldberg, 2008). Henriksson (2009) tar vidare upp att 
upplevelse och uppfattning inte är synonyma begrepp. En uppfattning handlar mycket 
kortfattat om resultatet av en intellektuell process. Identiteten förklaras av upplevelser från 
barndomen. Upplevelsen är enligt Alvesson och Sköldberg (2008) fundamental, den är alltid 
given, något som alla mentala processer måste ta sin utgångspunkt i. Upplevelsen har ett 
sammanhang med individens hela liv, i vilket den ingår som en organisk del. Elever 
upplever enligt Andersson (1999) lärares bemötande så olika, vilket gör det extra viktigt att 
läraren uppmärksammar detta i mötet med varje elev och funderar över sitt eget beteende 
och den respons man får från eleven. Min reflektion här är om vi lärare verkligen funderar 
och reflekterar över våra elevers upplevelser av vårt sätt att bemöta dem. Det är nog inte 
ovanligt att vi blir irriterade och känner ilska över deras sätt att vara mot oss som lärare. Det 
kanske är av största vikt att vi här börja funder över hur våra elever upplever det vi gör och 
säger och hur de sedan tolkar det. Då kanske vi kan förstå deras reaktioner bättre. 
 
Henriksson (2009) försöker närma sig elevernas upplevelser tematiskt, eftersom detta kan 
peka på en aspekt av en upplevelse, vilket också gör det möjligt att få en djupare förståelse 
av meningen i upplevelsen. Ett tema kan ses som en teknik eller metod för forskaren att 
komma fram till olika aspekter av upplevelse. Hur elever blir sedda verkar vara 
betydelsefullt inte bara för den pedagogiska atmosfären i klassrummet eller för den 
pedagogiska relationen som skapas. Det har även betydelse för riskerna att misslyckande 
uppstår. Vad ser eleven i lärarens blick, vilka upplevelser får eleven, negativa eller positiva? 
När elever upplever att de blottas av lärarens blick, blir de bekräftade där och då. När det 
ögonblicket har försvunnit kommer det att leva kvar som framtida förväntningar. En blick 
kan upplevas på olika sätt. Blickar och ögonkast lagras i vårt förråd av erfarenheter som 
hjälper oss att orientera oss i världen. Vi lär oss inte matte eller biologi utan misslyckande 
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eller framgång. Här anser jag att vi lärare har väldigt mycket att lära oss. Vi lärare sänder 
väldigt många budskap med våra blickar och vår mimik. Det farliga med detta är att det 
finns risk att vi på detta sätt lägger grund för mobbing. Genom att på olika sätt visa vårt 
ogillande mot någon elev menar jag det finns risk att vi legaliserar mobbing. Eleverna 
uppfattar vårt ogillande och tycker därför att det är legalt att de också visar sitt ogillande mot 
denne elev. 
 
Känslor som uppstår i samvaron med lärare och andra elever kan leda till skolmisslyckanden 
som i sin tur kan leda till negativa känslor som t.ex. besvikelse. Upplevelser av 
misslyckanden i skolan har ett tydligt samband med olika sinnesstämningar (Henriksson, 
2009). En elevs upplevelse av att ha misslyckats i skolan är ofta kopplade till att den inte 
upplever sig vara en värdefull människa. Henriksson lyfter här fram att elevens känsla av 
misslyckande inte har att göra med elevens inneboende svagheter utan dessa känslor uppstår 
alltid i möten med andra och hålls vid makt genom den relation de upplever att de har eller 
inte har med läraren eller klasskamraterna. När vi talar om elever i svårigheter axlar vi vårt 
ansvar. Vi är medskapare, vi försvårar eller underlättar för våra elever. En i detta 
sammanhang eftertänksam lärare ger förutsättningar för upplevelser av glädje och i detta 
vilar inte bara ett glatt NU utan i hög grad förväntade, framtida glada upplevelser 
(Henriksson, 2009). För mig är detta både skrämmande och fascinerande ord om betydelsen 
av lärarens bemötande. Vi lärare måste inse hur viktiga vi är och hur viktiga vi kan vara för 
den enskilde eleven. Det är inte helt ovanligt att möta vuxna som inte vill komma till skolan 
på föräldramöten eller utvecklingssamtal. När jag möter dessa vuxna funderar jag över vilka 
upplevelser de bär med sig från sin egen skoltid. Vilken relation har de haft till sina lärare 
och vilka misslyckanden har de råkat ut för? 
 

4.2 Pedagogiska relationer 
Henrikson (2009) tar upp att skolmisslyckanden handlar om pedagogiska relationer och 
situationer i klassrummet. Detta vill jag påstå visar vikten av ett gott bemötande. För att vi 
ska kunna se vem en annan människa är förutsätts ett möte, en relation med den andre (von 
Wright, 2000). Buber (1923/1994) anser att när vi befinner oss i en Jag – Du - relation där vi 
strävar mot en gemensam förståelse, skapas en vi - relation. Det är denna relation som utgör 
grunden för ett känslomässigt engagemang i varandra. Det är viktigt att veta vad som gör 
eleven till den elev den är – Vem? Det krävs ett intresse för ”vemet” om det ska bli en Jag – 
Du – relation och inte en Jag – Det – relation. Det handlar om att se eleven som person och 
inte som en sak. Eleven kan ha problem men är inget problem. Ett Jag – Du – möte bygger 
på äkta tilltal och ett helhjärtat gensvar (Buber). Jenner (2001) framhåller att det är lärare 
som bär ansvaret för att det skapas en fruktbar relation till eleven. Henriksson (2009) tar upp 
vikten av att läraren visar sina elever pedagogisk tillgivenhet. Det handlar då om att agera i 
klassrummet så att alla elever känner sig sedda för den de är, som enskilda och värdefulla 
människor. För att nå den enskilde eleven finns inga kortsiktiga arbetsmetoder eller rätta 
svar (Kinge, 2000). Författaren talar i stället om att sätta relationen i fokus. Sociala och 
emotionella egenskaper påverkas av bemötandet i relationen till läraren. Det sätt som eleven 
blir bemött på, vad som bekräftas och värderas i förhållandet mellan lärare och elev, 
avspeglas sedan i mötet eleverna emellan. Förväntningar, tilltro och tillit karaktäriserar det 
goda pedagogiska mötet menar (Jenner, 2001). Kinge (2000) tar också upp vikten av detta 
möte och framhåller att eleven behöver uppleva goda samspelssituationer eftersom lärarens 
bemötande och förhållningssätt gentemot eleven kan bli ett hinder för elevens egen 
motivation i skolan. 
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Det mänskliga samspelet skapar det mänskliga medvetandet snarare än det motsatta 
förhållandet att medvetandet skapar samspelet. Denna Meads (1934/1976) presentation fick 
stort genombrott när det gäller att tänka på människan i sociala sammanhang. Mina tankar 
om världen och om mig själv får jag i samspelet med ett Du, men mina känslor kommer från 
mig själv. Det subjektiva jaget har en del viktiga funktioner. Det utgör centrum för den inre 
motivationen, det tar initiativ och handlar. Vygotskij (2001) hävdar att man konstruerar sin 
kunskap i interaktion med sin sociala omgivning, i skolan, med kamrater, i hemmet och ute i 
samhället. Vygotskij framhåller också att för kunna ta till sig ny kunskap och lära sig är det 
av största vikt att vi interagerar. 
 
Henriksson (2009) framhåller att i en pedagogisk relation, där den ena parten har makt och 
den andra är beroende av hur denna makt utövas, vilar ansvaret på läraren hur denna relation 
ser ut. Frithiof (2004) menar att relationen mellan läraren och eleven är ojämlik och sådana 
ojämlika relationer lämnar ofta större utrymme för övergrepp och kränkningar än jämlika. 
Lärare har ett övertag som är grundat på en formell och informell maktposition, vilket gör 
lärarens agerande särskilt betydelsefullt så att elevens beroendeposition inte förstärks 
(Jenner, 2001). Författaren menar vidare att för att uppnå en subjekt - subjekt - relation, 
vilket är eftersträvansvärt, krävs ett förhållningssätt som kan beskrivas med 
perspektivseende, kontextualisering, motivationsskapande, diagnostisk kompetens, 
professionell och etisk hållning. Perspektivseende innebär att försöka se världen med 
elevens ögon, vilket är nära förbundet med kontextualisering som betyder att se eleven i sitt 
sammanhang. Att ha en diagnostisk kompetens innebär att som lärare kunna skapa sig en 
bild av elevers varierande förutsättningar. I begreppet professionell hållning innefattar 
Jenner de krav som ställs på en professionell hjälpare som t.ex. kunskap, självkännedom och 
empati. Att inte utnyttja sitt övertag som lärare på ett oetiskt sätt ligger i begreppet etisk 
hållning. Henriksson (2009) anser att för en lärare blir det viktigaste att vara medveten om 
hur viktig den pedagogiska relationen är både för elevernas kunskapsinhämtning men också 
för deras emotionella utveckling.  
 

4.3 Bemötandet i det pedagogiska mötet 
”Ingen människa blir någon isolerat för sig: Vi är inte bara olika, vi är också därför att 
någon ser oss, möter oss och erkänner oss” (von Wright, 2000, s. 166). Det är i och genom 
bemötandet som det pedagogiska arbetet har sin utgångspunkt. Eleven behöver uppleva 
goda samspelssituationer. Det är när man själv vet vem man är i ett förhållande till andra 
som man har möjlighet att möta den andre som ett subjekt/ett vem och inte som ett vad 
(Buber 1923/1994). Ett hinder för elevens egen motivation i skolan kan ha att göra med 
lärarens bemötande och förhållningssätt gentemot eleven (Kinge 2000). Människors sätt att 
bemöta oss talar om hur mycket vi är värda och vad för slags människor vi är. Eleven får en 
identitet som utvecklas utifrån sin och andras syn på sig själv (Andersson, 1999). Författaren 
lyfter därför vikten av att mötas med respekt och uppskattning och att känna att vi blir 
accepterade för den vi är och inte behöva spela roller. Här ställer jag mig frågan: Hur många 
elever är det egentligen som inte känt sig respekterade för den de är och det de kan? Jag är 
övertygad om att alltför många elever har fått sitt självförtroende knäckt i det pedagogiska 
mötet. 
 
Von Wright (2000) menar att ett hinder för elevernas inre värld och egen motivation att gå i 
skolan har att göra med de vuxnas förhållningssätt gentemot eleverna i skolan. Det är av 
största vikt att de lärare som möter eleverna i den dagliga skolan, reflekterar över sitt eget 
personliga bidrag av krav och förväntningar, för att kunna nå elevernas inre och deras 
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verklighet. Jenner (2004) framhåller att motivation inte är en egenskap hos individen utan en 
följd av erfarenheter man gjort och bemötande man fått. Jenner tar upp vikten av att läraren 
är uppmärksam på sitt eget beteende och sina egna förväntningar, speciellt när det gäller 
elever i behov av särskilt stöd. Trondman (2003) hävdar att de vuxnas vardagliga bemötande 
av ungdomar är avgörande för deras möjligheter till delaktighet. Imsen (2006) talar om 
bemötande i termen ”pedagogisk psykologi” och betonar det som en del av lärares 
yrkeskunnande.  Jenner (2001) tar också upp att mötet påverkas av kulturella aspekter som 
bl.a. parternas vardagskultur. Skolan genomsyras i mångt och mycket av en 
medelklasskultur, vilket kräver uppmärksamhet och diskussion för att goda pedagogiska 
möten ska komma till stånd. Sammantaget talar litteraturen om att elevers självkänsla till 
stor del påverkas av interaktionen med omgivningen.  Jenner (2001) poängterar att goda 
möten inte handlar om översinnliga existentiella möten utan om grundläggande erfarenheter 
av respekt, hopp, tilltro och tillit. 
 

4.4. Lärares förväntningar 
Begreppet ”Pygmalioneffekt” brukar användas i stället för förväntanseffekt.  Begreppet har 
sitt ursprung i en grekisk myt. Denna myt ligger till grund för G. B. Shaws drama 
Pygmalion. Ur detta drama har sedan musikalen My Fair Lady vuxit fram. I musikalen 
möter vi Eliza som lyckas förändra sig från en flicka som säljer blommor på gatorna till en 
fin salongsdam. Denna förändring gör Eliza med hjälp av professor Higgins starka tro på 
henne och hans övertygelse om att detta är möjligt. Hur någons förväntningar kan påverka 
någon annans beteende och bli självuppfyllande profetia beskrivs i begreppet 
”Pygmalioneffekt” (Jenner, 2001). 
 
Jenner (2004) beskriver Pygmalioneffekten som förväntanseffekten. Robert Rosenthal och 
Leonore Jacobson publicerade boken Pygmalion in the Classroom 1968 kring detta fenomen 
och i och med den startade forskningen kring Pygmalioneffekten. Boken försökte besvara 
frågan varför vissa elever lyckas bra i skolan, och andra inte. Enligt författarna har detta till 
stor del att göra med lärarens förväntningar på eleverna.  Detta bekräftades med deras egen 
undersökning, vars metod dock har fått kritik. Undersökningarna gick ut på att visa hur 
prestationer och intelligenskvot (IQ) kunde förbättras med positiva förväntningar från 
lärarna. Vissa delar av Rosenthal och Jacobsons resultat visade sig vara överdrivet positiva. 
Trots kritiken blev detta starten för forskning inom området. Efter detta började man göra 
undersökningar, t.ex. genom observationer i klassrummet där man tittade på konsekvenserna 
av lärarnas förväntningar. Forskare är överens om att förväntningseffekter existerar och 
positiva och negativa förväntningar påverkar elevers prestationer. Jenner (2004) hävdar dock 
att man inte kan bekräfta att elevernas IQ nämnvärt påverkas av lärarnas förväntningar. 
Forskning har också bedrivits kring hur Pygmalioneffekten fungerar. 
 
Hur förväntningar formas och hur de förmedlas är centrala frågor enligt Jenner (2004). 
Pedagoger formar förmodligen förväntningar på elever på samma sätt som människor skapar 
bilder och förväntningar på andra människor. Jenner ställer frågan om ett gott bemötande 
kan vara tillräckligt för att det ska leda till en pygmalioneffekt? Den ojämlika relation som 
råder mellan lärare och elev kan dock få andra konsekvenser och det är viktigt att ha med 
sig. Jenner (2004) visar vidare på undersökningar som bekräftar hur elevers beteende 
avspeglar lärarens förväntningar. 
 
Jenner tar vidare upp vikten av beröm och kritik och menar att det kan vara avgörande för 
eleven. Elever med positiva förväntningar lyckas bättre i skolan. De får mer belöning och 
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beröm av läraren. Jenner påtalar att det också är viktigt på vilket sätt kritiken ges och 
avsikten med den. Negativ kritik kan skapa förödmjukelse medan konstruktiv kritik kan få 
eleverna att lära sig av misstagen. Ju yngre eleverna är desto mer har det visat sig att de är 
beroende av lärares förväntningar och att de påverkas mer av lärares förväntningar än de 
elever som är äldre och har större erfarenhet. Hur högt eleverna värderar läraren spelar också 
in när det gäller hur pass påverkad eleven blir av lärarens förväntningar. De lärare som är 
betydelsefulla för eleven har förmodligen större inflytande på elevens självuppfattning 
(Jenner, 2004). Lärarens betydelse för elevens självuppfattning anser jag vara väldigt viktiga 
tankar att ha med sig i sin praktik. Det visar ju också vikten av att hitta styrkorna hos varje 
enskild elev så att jag kan berömma och lyfta eleven. Jag måste ha förväntningar och tro på 
att eleven kan klara det han/hon ska göra. 
 
Jenner anser dock att all tillit inte kan sättas till pedagogens förhållningssätt. Positiva 
förväntningar leder inte alltid till bra resultat men utan positiva förväntningar blir det dock 
nästan aldrig något bra resultat. Kategoriseringar av elever, t.ex. att sätta etiketter som t.ex. 
”bra”,  ”dålig” och ”lat”  bör absolut undvikas eftersom de ofta kan leva kvar även då de inte 
är motiverade. Börjesson (SOU 2000:19) framhåller att skolan tilldelar eleverna olika roller 
genom att sortera, gruppera och behandla dem olika.  Att behandla eleverna olika ser jag 
som något positivt eftersom vi då utgår från deras olika förutsättningar. Att behandla och 
kräva lika av alla elever menar jag vara mycket orättvist eftersom våra elever är så olika och 
har så olika förutsättningar. Jag anser dock att det är viktigt att vi inte kategoriserar dem och 
placerar dem i fack som de sedan har svårt att komma ur. Det finns alltid en risk att som 
lärare bedöma eleven på begränsad information t.ex. att första intrycket vid mötet baseras på 
utseendet eller uppförandet. Detta kan påverka relationen för lång tid framöver och bli 
avgörande.  Kinge (2000) menar att läraren måsta vara mycket uppmärksam på sina egna 
förväntningar på eleven. Speciellt viktigt är detta i arbetet med barn i behov av särskilt stöd, 
då lärarförväntningar snabbt tenderar att bli elevförväntningar, vilka påverkar elevens 
självbild och skolprestationer. Om lärare – elevrelationen är god kommer förmodligen 
uppfattningen om berömmets äkthet att öka (Lundgren & Lökholm, 2006). Beröm har en 
positiv effekt på motivationen och bör i första hand rikta sig mot påverkbara förmågor (a.a.). 
Om de vuxna på skolan skall kunna nå elevernas inre värld och deras verklighet krävs det att 
de också reflekterar över och tar hänsyn till elevernas totala livssituation. Det krävs att de 
vuxna kan se skolan och världen från elevernas perspektiv (Giota, 2002). 

 

4.5 Självuppfattning och självbild 
Självuppfattningen skapas genom ett samspel mellan andras reaktioner och ens inre tankar 
om sig själv (Jenner, 2004). Jenner anser även att elevens självbild skapas genom dennes 
tolkningar av sina framgångar och även av sina misslyckanden och detta påverkar också 
motivationen. Upprepade misslyckanden inverkar negativt på självförtroendet. För att 
skydda sig mot detta menar Jenner att personen ifråga kan reagera på olika sätt. En del kan 
bli aggressiva, de omvandlar då sin besvikelse till ilska. Då det gäller ”svagpresterande” 
elever menar han att det är särskilt viktigt att ha förståelse för vad upprepade misslyckanden 
kan innebära. Realistiska mål som motsvarar elevens kapacitet är därför viktiga för att 
möjliggöra upplevelsen av framgång. Det finns annars en risk att läraren enbart ser elevens 
bristande ansträngning och då inte förstår att den kanske står för rädsla att misslyckas. 
Kanske klistras etiketten ”lat” på eleven. Pedagogen måste ge den trygghet som fordras för 
att eleven ska våga vilja. Många av de elever som skolan definierar som svaga är svaga på 
grund av skolans sätt att arbeta och bemöta elever (Andersson, 1999). Taube (2007) anser att 
det är avgörande i vilken miljö eleven lever i och vilken mentalitet eleven har eftersom det 
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har betydelse för vad eleven tycker är viktigt. Därför spelar det en stor subjektiv roll i vilket 
område en elev misslyckas eller lyckas. Ligger misslyckandet inom ett för eleven viktigt 
område kan det leda till katastrof för självbilden. Om det däremot lett till framgång inom ett 
för eleven viktigt område så stärks självbilden. Bristen av kontroll kan leda till hjälplöshet, 
vanmakt och sänkt självuppfattning. Taube hävdar att det finns spridningseffekter över 
framgångar och misslyckanden. Lyckas du inom ett område är det lättare att lyckas inom ett 
annat område också. 
 
Att tillgodose varje elevs behov måste alltid stå i fokus hos läraren (Kinge, 2000). Kinge 
poängterar även vikten av att vuxna tar sitt ansvar, att hjälpa framtida generationer att bli 
medvetna om sin inneboende förmåga och att hjälpa dem att utveckla den. Var och en ska få 
”blomma” som individ men också bli motiverad att samverka med andra. En god 
självkännedom som leder till en stark självkänsla har ett livslångt värde. Behovet av 
uppskattning och positiv självuppfattning har två viktiga sidor. Det första är en önskan att 
duga till något och på detta sätt grundas självkänslan av förtjänad respekt från andra. Det 
andra är önskan att vara någon i andras ögon. Detta är den sociala sidan av självuppfattning 
(Kinge, 2000). 
 
Tiller (2003) talar om att skolan har ett identitetsskapande motiv. I skolan ska barn och 
ungdomar få sin identitet stärkt och hitta sig själva. Alla har ett behov av att bli 
respekterade. Elever med många skolmisslyckanden får en identitet som präglas av att vara 
den som inte är bra på något. Denna självbild påverkar starkt elevens självuppfattning. Giota 
(2002) menar att självkänslan och den självbild som eleven får beror på hur andra, både 
lärare och andra elever bedömer och bemöter dem i skolan. Detta är avgörande för deras 
utveckling men också för alla kommande relationer.  
 
En god eller dålig självkänsla och självbild i skolåldern är ofta relaterad till skolprestationer. 
I undervisningssituationer där läraren lyfter fram det eleven gör bekräftas eleven och på 
detta sätt ökas självrespekten. Jenner (2004) tar upp vikten av att läraren är uppmärksam på 
sitt eget beteende och sina förväntningar, speciellt när det gäller elever i behov av särskilt 
stöd. Eleven får en identitet som utvecklas utifrån sin och andras syn på sig själv. 
Människors sätt att bemöta oss talar om för oss hur mycket vi är värda och vad för slags 
människor vi är (Andersson, 1999). Därför menar Andersson vidare att det är viktigt att vi 
möts med respekt och uppskattning och att vi känner att vi blir accepterade för den vi är och 
att vi inte behöver spela roller. Henriksson (2009) har i sin studie kommit fram till att hur 
viktigt det än är för en elev att bli sedd som unik, så är det lika viktigt att inte bli sedd som 
unik. En elev som känner sig bekräftad som den ende i sitt slag uppskattar inte att vara unik 
eftersom denna unikhet kan göra att eleven känner sig exkluderad, ibland fysiskt men alltid 
känslomässigt i klassen. Ett gott pedagogiskt möte mellan lärare och elev skapas enligt 
Mead (1934/1976) inte av bestämda ritualer eller speciella metoder. 
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4.6 Delaktighet 
Att vara delaktig och ha inflytande har stor betydelse för en persons utveckling. Att 
vara delaktig ger självförtroende och en känsla av att man som människa är värd 
något, att ens synpunkter är viktiga, att man har något att tillföra och att man 
verkligen kan påverka och förändra något. Att vara delaktig ger en känsla av att bli 
tagen i anspråk och att vara respekterad (Trondman, 2003, s.14). 
 

Ovanstående citat ger klart besked om vikten av att känna delaktighet för att uppleva 
välbefinnande och för att kunna utvecklas. I Skolverkets rapport På andra villkor 
(2006) poängteras omgivningens betydelse och förstås i hög grad som medverkande 
till individens tillstånd eller grad av välbefinnande. I detta sammanhang lyfts bl.a. 
delaktighet som betydelsefull för individens livskvalitet. Vidare skrivs i rapporten att 
delaktighet uppnås när medborgaren är övertygad om att hon – när helst hon vill - har 
tillgång till den gemensamma politiska arenan. Samtidigt konstateras i rapporten att i 
realiteten begränsas vissa gruppers möjlighet till delaktighet till följd av bl.a. 
socialgruppstillhörighet, ålder, etnicitet och funktionshinder. Jag är övertygad om att 
många elever har svårt att känna delaktighet eftersom de kanske känner sig annorlunda 
och stigmatiserade då de inte beter sig och reagerar likadant som alla andra i klassen.  
  
Delaktighet är en förutsättning för kommunikation, på samma sätt är kommunikation en 
förutsättning för delaktighet (Möllås, 2009). Elevens deltagande i kommunikativa 
sammanhang betyder inte per automatik att de är delaktiga om man i betydelsen lägger att de 
ska ha ett reellt inflytande på den situation som de befinner sig i. Delaktighet handlar om att 
uppleva engagemang i en situation där genomförandet av handlingen leder till lärande eller 
kunskapstillämpning (Gustavsson, 2007). Med delaktighet avser författaren involvering i en 
livssituation, vilket måste bedömas utifrån personens upplevelse och samspel i den givna 
situationen. Det handlar alltså inte om bedömning av en förmåga. All handling måste vara 
en delaktighet i en livssituation. I detta stycke får jag funderingar kring inkludering kontra 
undervisning i liten undervisningsgrupp. Inkludering behöver ju långt ifrån betyda att man 
känner sig delaktig i en klassgemenskap men kan en elev känna sig delaktig i 
klassgemenskapen om denne ständigt tvingas lämna klassen för undervisning i liten 
undervisningsgrupp? Förhoppningsvis kan eleven känna delaktighet i den lilla gruppen men 
hur blir det med delaktigheten i klassen?  
 
Enligt Ahlberg (2009) kan begreppet delaktighet användas med olika meningsinnehåll.  
Delaktighet kan innebära ungefär detsamma som integrering. Det kan handla om att göra 
samhället tillgängligt. Det tredje är att det är individers engagemang som konstituerar 
delaktigheten. Vidare menar Ahlberg att ett målmedvetet arbete med värdegrunden är ett 
försök att ge elever insikter och ökade möjligheter till delaktighet och även jämlikhet. Hon 
framhåller dock att en tydlig och väsentlig förutsättning för delaktighet är att läraren ser 
eleven, vilket betyder att vara nära eleven i såväl social som didaktisk mening.  I Lpo 94 
sägs att ”Läraren skall tillsammans med eleven planera och utvärdera undervisningen och 
förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter 
som präglar ett demokratiskt samhälle.” (s.80) 
 
Ahlberg (2009) skiljer på intrapersonell och interpersonell delaktighet där intrapersonell 
delaktighet utgår från förhållningssätt eller egenskaper hos individen som t.ex. engagemang 
och aktivitet.  Möllås (2009) beskriver att delaktighet innebär att eleven har möjlighet att 
göra sina egna val, fatta beslut, delta i olika aktiviteter och i sin egen lärandeprocess. Hon 
framhåller vidare att för elever, som når framgång trots en komplicerad skolgång och 
livssituation i övrigt, har upplevelsen av delaktighet i en kompisgemenskap en avgörande 
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betydelse. Den mest betydelsefulla faktorn tycks dock vara upplevelsen av delaktighet i den 
egna lärandeprocessen. Gustavsson (2007) menar att delaktighetsbegreppet inbegriper 
elevens eget ansvar vilket innebär att delaktighetsbegreppet blir starkt kopplat till elevens 
aktiva medverkan och inflytande.  
 
Interpersonell delaktighet handlar om det som sker mellan individen och omgivningen sett 
ur ett sociokulturellt perspektiv. Det är det som händer mellan individen och andra aktörer 
inom skolan och den fysiska, historiska och kulturella miljön, som personen i fråga lever i, 
som blir avgörande. Tillhörigheten är en form av delaktighet och den kan vara både formell 
och informell där den informella grundar sig på en känsla av att vara accepterad medan den 
formella handlar om att t.ex. vara anställd vilket ger upphov till en fysisk delaktighet. Att 
formellt tillhöra exempelvis en klass eller grupp är inte tillräckligt utan det handlar om 
elevens känsla av att ingå i en gemenskap, vara accepterad och respekterad. 
 
Ahlberg (2009) tar upp delaktighetsformer som autonomi där det handlar om att kunna göra 
egna val och att själv bestämma över sin situation. Makt är en annan form av delaktighet 
vilken kan ses som en möjlighet att få sin vilja igenom i en social relation och att kunna 
bestämma över sig själv. Interaktion nämner hon som en viktig form av delaktighet. Den 
innebär ett ömsesidigt samspel mellan olika involverade parter. Den subjektiva upplevelsen 
av delaktighet är alltså inte tillräcklig men nog så viktig. Förutsättningarna för delaktighet 
kan vara interna respektive externa. Den interna delaktigheten handlar om vilja och förmåga 
till delaktighet medan externa förutsättningar innebär tillgänglighet och tillfälle till 
delaktighet och återfinns i den fysiska och sociala miljön. 

 

4.7 Minnen från skolan 
Vi har alla våra upplevelser och minnen från skolan (Henriksson, 2009). De kan vara 
positiva såväl som negativa men det som är intressant att notera är att skolminnen sällan 
handlar om vad läraren lärde oss. Det som förefaller stanna kvar i minnet är hur läraren 
undervisade hävdar Henriksson. Det tycks inte vara de formella kunskaperna som vi 
inhämtade eller inte inhämtade, utan de informella klassrumshändelserna, atmosfären som 
lever kvar i minnet. 
 
Jönsson (2010) framhåller att minnesbilder som förmedlas retroperspektivt inte är helt 
identiska med faktiska händelser utan är bearbetade av individen. Holme & Solvang (1991) 
framhåller att de minnesbilder som återges inte alltid är identiska händelser eftersom de är 
bearbetade på olika sätt av individen. Det eleverna berättar är deras tolkningar av det de 
upplevt, vilket grundar sig på upplevelser och erfarenheter som de gjort i livet och då 
framförallt i barndomen. Metoden jag använt mig av beskrivs som en dokumentation av 
människors inre upplevelser, hur de tolkar och definierar sin värld (Bryman, 2006). 
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4.8 Tidigare forskning 
Gunnarsson (1995) studerade en grupp högstadieelever som hamnade på behandlingshem 
efter att ha straffat ut sig från sin ordinarie skola. Det var elever som inte såg något mål för 
sitt lärande. De beskriver sin skolgång med att de inte såg något mål med sitt lärande. 
Upplevelser som de bar med sig var att de kände sig orättvist behandlade, inte omtyckta och 
ensamma. Hur skolgången förändrats för dem på behandlingshemmet beskriver de i denna 
studie. De uttrycker att de upplevde respekt, att de betydde något och att de kunde påverka 
saker och ting. De kände också arbetsro och kunde koncentrera sig. 
 
Living Away from Blessings. School Failure as Lived Experience är namnet på 
Henrikssonssons avhandling (2004) där hon undersökt hur elever själva definierar och 
beskriver sin upplevelse av att misslyckas i skolan. Hon hade väntat sig berättelser om låga 
betyg och att inte ha klarat kärnämnena. Att misslyckas definierar eleverna helt annorlunda. 
Det handlar om relationen mellan elev och lärare och inte om hur förhållandet mellan eleven 
och lärandet har sett ut. Det handlar om att de inte uppfört sig enligt skolans regler och att de 
inte blivit sedda. De tar inte upp några särskilda händelser utan det handlar om det 
vardagliga, om förhållningssättet från läraren, om blickar och kroppsspråk. Författaren 
kunde urskilja ett antal teman som genomsyrade berättelserna. Det var upplevelser av 
besvikelse, skam, utanförskap, stigmatisering, bristande tillit, ensamhet, underlägsenhet och 
känslor av att vara betydelselös. Känslor som väckts hos eleverna av att inte bli sedda av 
sina lärare, eller att läraren inte velat eller kunnat förstå dem eller något som de faktiskt 
försökt att göra. Henriksson menar att relationen till en lärare som varit betydelsefull kan 
vara starkare än både vänskap och romantisk kärlek. Det som avgjorde om en 
klassrumsepisod blev ett misslyckande eller en framgång hade alltid med relationen till 
läraren att göra. Att lyckas i skolan handlar alltså om att känna sig sedd och/eller bekräftad 
av sin lärare för den man är eller för det man försöker göra eller inte gör. 
 
Elever som bedömdes av sina lärare som problematiska, bråkiga, oroliga och okoncentrerade 
har fått komma till tals i Jönssons (1999) studie. Den bygger på en grupp f.d. elevers 
berättelser och återblickar på sin skoltid tio år efter att de lämnat grundskolan. Det är en 
studie där de s.k. problemeleverna själva får komma till tals och ge sina minnesbilder från 
skoltiden samt deras funderingar kring hur lärare bör agera i problematiska skolsituationer. 
Det är deras upplevelser och minnen som helt står i fokus. Det som framförallt förvånar 
Jönsson i denna studie är att skolminnen tio år efter att de inträffat, fortfarande väcker så 
starka känslor. Av berättelserna i studien är det bemötandet från kamrater med framförallt 
från lärare som lever kvar som minnesbilder och intryck från skoltiden och som bl. a. 
påverkar hur man ser på tillvaron och på sig själv. Informanterna menar att mycket av den 
lärdom som förmedlades skulle kunna beskrivas som lärdom mellan raderna. Bemötandet 
från lärarnas och skolans sida har bl.a. påverkat deras självuppfattning och ambitioner under 
skoltiden men också som unga vuxna. De lärare som förmedlat en äkta känsla av att de 
brydde sig om hur eleverna mådde och hade det, såväl i som utanför skolan, har satt ljusa 
spår hos informanterna. 
 
Hur är det att vara elev och att ständigt bli utplockad ur den ordinarie klassgemenskapen? 
Detta har Ljusberg (2009) sökt svar på i sin avhandling Pupils in remedial classes. Syftet 
med avhandlingen är att öka förståelsen för hur det är att vara  en elev som blir utplockad ur 
den ordinarie klassen och placeras i en särskild undervisningsgrupp. Eleverna är i åldern nio 
till tolv år och har blivit bedömda att ha koncentrationsbekymmer. Endast 45 % av dem har 
en diagnos. Resultatet visar att eleverna blir bärare av skolornas perspektiv, att det är eleven 
som äger problemet. Ljusberg konstaterar att när elevernas problem läggs på dem själva på 
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detta sätt så osynliggörs skolans ansvar. Samtliga elever i studien upplever sig i ett 
sammanhang för sådana som inte passar in i skolan, vilket gör att de har svårt att identifiera 
sig med varandra och stötta varandra, vilket i sin tur blir ett hinder för vänskap. 
 
Att finna arbetssätt som uppmanar till gemenskap och tolerans är ett lika viktigt uppdrag för 
skolan som att hitta nya metoder att söka kunskap, något som Lofors – Nyblom (2009) 
funnit i sin avhandling.  Avhandlingen bygger på intervjusamtal, med ett 20-tal barn i 
nioårsåldern, som blivit tillfrågade om hur de tycker att en god och lyckad elev ska vara. 
Författaren har kommit fram till att mobbing och trakasserier är bland de största problemen 
som finns i skolan, större än läs- och skrivsvårigheter. En förutsättning för att barn ska 
kunna lära sig är att barnen har harmoniska relationer och för att detta ska råda, framför 
författaren tre krav för skolan. Det första är mer estetik. Om barnen fick lära sig att uttrycka 
och komma till sin rätt i musik, drama och bild skulle det gå att driva övriga ämnen tuffare. 
Vidare är det önskvärt med mindre klasser med max 20 elever de första åren. Det vore också 
önskvärt att vi kunde avlägsna oss lite från de traditionella strukturerna med arbetspass och 
raster eftersom det inte är bra att släppa ut 150 barn med få vuxna då detta bäddar för 
konflikter. Studien sammanfattas med några nioåringars ord ”Vänskap är viktigare än 
kunskap”. 
  
Kommunikation och samspel konstituerar den vardagliga verksamheten för elever på 
gymnasiet som av olika skäl bedömts vara i behov av stöd. Möllås (2009) hoppas att studien 
ska utgöra ett bidrag till kunskapsbildningen om hur kommunikation och samspel visar sig i 
exkluderings- och inkluderingsprocesser i den dagliga verksamheten för dessa elever. Hon 
studerar gymnasieskolans organisering av verksamheten men också elevernas upplevelser av 
sin delaktighet och kommunikation i olika sammanhang och i det egna lärandet. Resultatet 
visar att åtgärder, som klasskonferenser, elevvårdskonferenser, handlingsplaner, som var 
tänkta att stötta elever verkar ha begränsad effekt. De möten där eleven får samtala med en 
mentor eller ämneslärare som sedan följer upp, hjälper eleven med studieplanering tycks 
gagna eleven betydligt mer. 
 
Vad klokhet är och hur den praktiseras i en verksamhet för ungdom i riskzon kan man läsa 
om i Trondmans (2003) avhandling. I denna bok utgår han ifrån delaktighet som en metod 
för de vuxnas arbete med ungdomar som inte bär ”en känsla av att bli tagna i anspråk”. Det 
handlar om ungdomar utan självförtroende och utan känsla av att vara värd något. Han kallar 
metoden vardaglig delaktighetskultur. Han intresserar sig för hur personal förstår, 
organiserar och genomför en verksamhet som bygger på delaktighet på ett Café som han 
kallar Klokheten. Han söker svar på vilket bemötande som gör de vi möter klokare. Hur 
ungdomars delaktighet i samhället kan utvecklas har han fått ett tydligt exempel på i den 
verksamhet som bedrivs på Café Klokheten. Han framhåller vikten av att kommunicera med 
ungdomar och barn på ett klokt sätt så att de blir delaktiga och känner sig tagna i anspråk. 
Han vill också övertyga vuxna om att de har ett större ansvar för hur barn och ungdomar har 
det än vad barn och ungdomar har för hur vuxna har det. Vidare för han fram vad det 
innebär att vara vuxen i bemötandet av barn. Vilken betydelse den vardagliga 
delaktighetskulturen har för ungdomar i deras livssammanhang och vad klokhet i praktiken 
innebär i de vuxnas vardagliga arbete när det gäller att få ungdomar att känna delaktighet. 
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5. Teoretisk utgångspunkt 
Genom att inta olika teoretiska perspektiv kommer ljuset att riktas åt olika håll för att få 
förklaringar och beskrivningar på olika elevers enskilda upplevelser av sin grundskoletid 
och det bemötande de fått. Eftersom min studie handlar om hur människor tillägnar sig och 
formas av deltagande i kulturella aktiviteter har jag valt ett sociokulturellt perspektiv som 
teoretisk utgångspunkt.  

 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 
 Säljö (2000) anser att en av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
och mänskligt tänkande är att man fokuserar på hur individer och grupper tillägnar sig och 
utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Enligt detta synsätt befinner sig människor ständigt i 
utveckling och förändring.  I varje situation tar människan till sig kunskaper från sina 
medmänniskor i varje samspelssituation. Enligt Vygotskij (2001) uppstår kunskap aldrig i 
ett vakuum utan alltid i en social kontext. Lärandet sker interaktivt och grundsynen är att 
barnets språk och kommunikation utgör länken mellan barnet och omgivningen (Barbro 
Westlund, 2009). I ett sociokulturellt perspektiv har vi tillgång till resurser (verktyg), 
språkliga såväl som fysiska. Dessa redskap använder vi när vi förstår vår omvärld och agerar 
i den (Säljö, 2000). Westerlund (2009) framhåller att när en person deltar i en gemensam 
aktivitet utvecklas hennes kognitva funktioner. Utan social kommunikation sker ingen 
utveckling av vare sig språk eller tänkande. Vygotskij (2001) lyfter vikten av att barn 
behöver träning i att tillsammans med andra reflektera kring saker man själv varit med om 
eftersom då aktiveras känslolivet och tänkandet kan ta fart. Vidare hävdar Vygotskij att för 
att kunna ta till oss ny kunskap och lära oss är det av största vikt att vi interagerar. 

Enligt Säljö (2000) är utveckling en socialisation in i en värld av handlingar, föreställningar 
och samspelsmönster som är kulturella och som existerar i och genom kommunikation, och 
som därför skiljer sig åt mellan samhällen och livsmiljöer.  Världen fungerar tämligen olika i 
olika miljöer. Ur ett sociokulturellt perspektiv framhåller Säljö att det vore mycket 
egendomligt om inte sådana skillnader skulle få betydelse för hur människor tänker och 
föreställer sig sin omvärld. Säljö konstaterar vidare att eftersom individen ständigt befinner 
sig i olika utvecklingszoner i det komplexa samhället när man lär så kommer hans/hennes 
utveckling att äga rum inom ramen för dessa praktiker. I skolan ska barnet erbjudas 
utvecklingsmöjligheter. Kulturella värderande budskap ska där göras tillgängliga för barnet 
för att det därefter själv ska vara aktör och vara med och skapa sin egen utveckling inom 
ramen för de sociokulturella möjligheter som erbjuds (Säljö, 2000). 

 

5.2 Den proximala utvecklingszonen 
Vygotskijs (2001) teorier tillhör det sociokulturella perspektivet och det är därför av intresse 
att här lyfta fram Vygotskijs teori kring den proximala utvecklingszonen. Den beskriver 
relationen mellan vardagstänkandet och det vetenskapliga tänkandet samt lärarens roll att 
utmana elevens tänkande. Eftersom att elevernas erfarenheter ska konfronteras med 
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vetenskapens begrepp måste läraren vara medveten om vilka begrepp som är 
vardagsbegrepp kontra vetenskapliga begrepp för eleven. Läraren måste också vara 
medveten hur man medvetet arbetar med dessa begrepp. Enligt Vygotskij fungerar 
ordbetydelsen som en brygga mellan tänkande och språk. Vygotskij menar att den närmsta 
utvecklingszonen beskriver relationen mellan elevernas vardagstänkande och det 
vetenskapliga tänkandet samt lärarens roll att utmana elevens tänkande. Säljö (2000) 
poängterar att kommunikation och språkanvändning är viktiga begrepp i ett sociokulturellt 
perspektiv.  

Zonen för proximal inlärning utgörs av den nivå där eleven kan utvecklas med assistans. Det 
är den zon för inlärning som eleven inte klarar på egen hand idag men på egen hand kan 
klara av i morgon (Westerlund, 2009). De uppgifter eleverna möter ska inte vara för lätta 
men inte heller för svåra. De ska utmana eleven. Westerlund påtalar att det är viktigt att 
bestämma den proximala utvecklingszonen för sina elever eftersom den är individunik och 
eleven måsta få rätta utmaningar i skolan för att utvecklas, vilket ställer höga krav på lärares 
medvetenhet om sina elevers individuella kunskapsnivåer. 

 

5.3 Konstruktivistisk teori 
Utgångspunkten är att eleverna själva konstruerar sin kunskap. Den yttre lärandemiljön och 
elevernas idéer är viktiga (Arfwedson, 1992). Eleven blir här kunskapens subjekt och inte 
dess objekt. När läraren förstår hur eleven tänker, kan läraren utmana eleven på rätt nivå. 
Det är lärarens uppgift att vägleda eleven när denne har felaktiga strategier. Enligt 
Westerlund (2009) ska läraren uppmuntra eleverna att reflektera över egna tankeprocesser 
och de ska engageras att ingå i dialoger både med läraren och med varandra. Dysthe (1995) 
ansluter sig till den konstruktivism som skapas i samspel med andra. Säljö (2000) betonar 
här att individen inte passivt tar emot information utan genom sin egen aktivitet konstruerar 
sin förståelse av omvärlden. Människan är inte en passivt registrerande varelse som mottar 
sinnesintryck från omvärlden utan är aktiv och skapar meningsfulla helheter av det hon 
varseblir. Den konstruktivism som Piaget företräder kan sägas vara individualistisk 
konstruktivism (Säljö, 2000). Den betonar mer hur individens personliga egenskaper 
utvecklas inom ramen för den kultur och det samhälle som individen lever i.  

 

5.4 Symbolisk interaktionistisk teori 
En symboliska interaktionistisk teori förefaller vara en användbar teori i detta sammanhang. 
Enligt symbolisk interaktionistisk teori skapas människans uppfattning om sig själv av hur 
hon bemöts av andra och hur hon tolkar detta bemötande. Enligt denna teori agerar individen 
utifrån hur hon definierar situationen. När vi definierar en situation sker detta i ljuset av 
tidigare erfarenheter (Säljö, 2000). Vi lägger olika betydelser i gester, miner och ord och 
dessa påverkar sedan vår definition av situationen. Enligt Mead (1934/1976) utvecklas jag- 
medvetandet i och genom samspel med andra framför allt genom dem som vi ser som bärare 
av normer och värden. Vi lär oss att uppmärksamma, beskriva och agera i verkligheten på 
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det sätt som omgivningen tillåter och uppmuntrar (Säljö, 2000). Giota (2002) lyfter fram 
Martin Ford och beskriver hans interaktionistiska perspektiv. Det som utmärker Fords 
perspektiv är att motivation formas genom interaktion mellan en person och en situation. 
Här ingår tre faktorer som samverkar med varandra, mål, individens föreställningar om sig 
själv och känslor.  
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6. Metod  
Nedan kommer jag att redogöra för de metoder som jag använt mig av i min empiriska 
studie. Jag har använt mig av fenomenologin för att tolka den halvstrukturerade 
livsvärldsintervjun. En halvstrukturerad livsvärldsintervju är en intervju där man försöker få 
fram beskrivningar av intervjupersonens levda värld utifrån en tolkning av innebörden i de 
fenomen som beskrivits (Kvale och Brinkmann, 2009). Att den är halvstrukturerad innebär 
att den varken är ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. I de kvalitativa 
metoderna försöker man som forskare sätta sig in i den undersöktes situation och se världen 
utifrån hans eller hennes perspektiv (Holme & Solvang, 1991). Intervjun är ett sätt att inom 
en livsvärldsansats få tillgång till andras livsvärldar menar Ahlberg, (2009) och hänvisar till 
Berndtsson.  
 
I analysen använder jag mig av meningskoncentrering av intervjuerna, utifrån 
fenomenologisk metod. Under rubriken analysmetod beskriver jag begreppet 
meningskoncentrering.  Vidare redogörs för vilka etiska överväganden som studien medfört. 
Hur urvalet har gjorts kommer också att presenteras samt hur intervjuerna förbereddes och 
genomfördes. Därefter följer ett avsnitt om studiens validitet och reliabilitet.  
 

6.1 Fenomenologi 
Eftersom min studie handlar om att ta reda på hur eleverna själva har upplevt sin skolgång i 
grundskolan, hur de blivit bemötta och vilka insatser som gjorts för dem anser jag 
fenomenologi lämpar sig väl i sammanhanget. Fenomenologin har enligt Kvale (2009)  
bidragit till att klargöra förståelseformen i en kvalitativ forskningsintervju genom sin 
fokusering på innebörderna i undersökningspersonernas livsvärld. Enligt Kvale är livsvärld 
den värld som vi lever vårt vardagsliv i och hur den upplevs direkt och omedelbart utan före 
förklaringar. 
 
Ordet fenomenologi kommer ifrån det grekiska verbet phainestai som betyder att visa sig, att 
uppenbara sig eller att avslöja sig. Den svenska motsvarigheten till ordet är fenomen. Det 
var Edmund Husserl (1859 – 1938) som introducerade fenomenologin kring 1900 (Kvale 
och Brinkmann, 2009). Husserl menade att vi inte kan fånga en beskrivning av det verkliga 
fenomenet utan bara människans upplevelse av fenomenet. Ämnet för fenomenologi var 
först medvetandet och upplevelsen men vidgades av Husserl och Heidegger till att även 
omfatta den mänskliga livsvärlden. Fenomenologin presenterar inte sanningar eller kommer 
med lösningar på pedagogiska problem. Företrädare för fenomenologisk forskning strävar 
efter att få insikter genom att beskriva och tolka andras upplevelser. Detta kan sedan leda till 
reflektion och eftertänksamhet i den pedagogiska praktiken (Henriksson, 2009).  
 
Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier ett begrepp som pekar på ett intresse att förstå 
sociala fenomen utifrån aktörernas perspektiv samt beskriva världen som den antas upplevas 
av dem (Kvale och Brinkmann, 2009). Fenomenologisk forskning innebär enligt Kvale 
(1997) undersökning med uppgift att ge beskrivningar av de intervjuade personernas 
upplevelser av den värld som de lever och verkar i. Fenomenologin har upplevelsen som en 
väsentlig aspekt, vilket betyder att betoningen finns på individens upplevelse av sin 
situation. Detta kräver en öppenhet för den intervjuades upplevelser men också att sätta 
förkunskapen inom parentes och söka efter väsensmeningar i beskrivningarna. I mitt fall 
handlar det om elever i behov av särskilt stöd. Vilka upplevelser har de av den skolvärld de 
levt och verkat i under sin grundskoletid? Forskare försöker förstå olika sociala fenomen 
sedda ur den agerandes egna perspektiv och beskriva världen så som den subjektivt 
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uppfattas av den som utför en handling (Kvale, 1997). Det är en metod som går ut på att 
fånga människors personliga upplevelser eller levda erfarenheter av något de varit med om 
(Henriksson, 2009). Författaren anser att vägen dit går genom att analysera empiriskt 
material som hämtats från vardagen för att ringa in informantens personliga och subjektiva 
upplevelse bakom det som han eller hon uttrycker. 
 
Att genomföra en fenomenologisk studie kräver att man har en uppriktig önskan att förstå 
andras erfarenheter. Författarens uppgift är att vara den förmedlande länken mellan 
informanternas upplevelseberättelser, den faktiska upplevelsen och läsaren. Att tolka och 
förstå andra människors upplevelser samt beskriva dessa är forskarens önskan (Henriksson, 
2009). Henriksson framhåller vikten av att vara medveten om sin egen förförståelse och att 
varken ta metoden eller vad någon sagt för givet. Vidare kan man utgå ifrån att framtagna 
minnesbilder och erfarenheter med stor sannolikhet har genomgått en viss omorganisation 
som ett resultat av att intervjupersonerna fått distans till sina minnesbilder och fått nya 
erfarenheter att referera till. Detta är något som jag bör ha med mig vad gäller min studie. 
Eleverna har haft många upplevelser vilket förmodligen har lett till att deras erfarenheter och 
tankar har ändrats under tidens gång. 
 
Det viktiga är att beskriva det givna så exakt och fullständigt som möjligt, d.v.s. att beskriva 
snarare än att analysera. Berättelserna i intervjuer används för att försöka förstå den andres 
värld. Berättelser i språklig gestalt förmår ofta uttrycka den andres värld i vid mening och då 
inbegriper den relationer både till den fysiska miljön och till andra människor (Ahlberg, 
2009).  Henriksson (2009) hänvisar till Schutz fenomenologiska teori där han menar att 
varje individ konstruerar sin egen värld. Detta görs med hjälp av byggstenar och metoder 
som andra ger. Denna livsvärld är en social värld som redan är konstruerad för 
individen. I studien utgår man hela tiden från något en informant har berättat om sitt liv, 
utifrån sin verklighet. Det kan vara en helhet eller några stycken eller en enda mening av det 
han eller hon sagt. Man lyssnar på materialet och försöker hitta vad personen försöker 
förmedla, vilken upplevelse som finns bakom det uttryckta. 

 

6.2 Den kvalitativa forskningsintervjun 
Den kvalitativa forskningsintervjun söker efter kvalitativ kunskap som uttrycks med normal 
prosa. Syftet med den är inte att kvantifiera. Det handlar inte om siffror utan om ord. Den 
ska få fram nyanserade beskrivningar av kvalitativa aspekter av intervjupersonens livsvärld 
(Kvale och Brinkmann, 2009). Om det handlar om att tolka och förstå människors 
upplevelser bör den kvalitativa metoden användas (Kvale, 1997). Den kvalitativa intervjun 
lyfts fram som en forskningsmetod som ger ett förmånligt tillträde till vår grundläggande 
upplevelse av livsvärlden och beskriver den som ett samtal där människor berättar om sin 
livsvärld, uttrycker åsikter och synpunkter med sina egna ord. Bryman (2006) anser att det 
slags intervjuer som genomförs i en kvalitativ undersökning är karaktäristiska även för det 
som kallas livshistorier eller livsberättelser. Metoden beskrivs som en dokumentation av 
människors inre upplevelser, hur de uppfattar, tolkar och definierar sin värld. De utgör en 
form av ostrukturerad intervju. Jag ser denna metod som relevant för mitt syfte och för att få 
svar på mina frågeställningar. 
 
Den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen utifrån hur den man intervjuar 
ser på världen. Den försöker utveckla innebörden av en människas erfarenhet och förstå 
centrala teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till. Kunskap byggs upp i ett 
samspel mellan två personer som samtalar om något som är av gemensamt intresse för dem. 
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Vill man studera människors upplevelser samt självuppfattning är intervjun ett bra redskap 
som också är den mest använda metoden i kvalitativ forskning (Bryman, 2006). Det som gör 
intervjun så attraktiv är den flexibilitet som den rymmer.  
 
Jag väljer en öppen intervjuform där jag också har möjlighet att följa upp med följdfrågor. I 
kvalitativa intervjuer är det viktigt, menar Bryman (2006), att låta intervjun röra sig i olika 
riktningar eftersom detta ger kunskap om vad intervjupersonen upplever vara relevant och 
viktigt. Följdfrågor kan också användas för att styra intervjun, så att de aktuella 
frågeställningarna kan bli besvarade (Winter, 1973). Det är viktigt att ställa de frågor som är 
aktuella för studiens syfte. Ejvegård (2009) påtalar att det finns en risk med att intervjuaren 
fritt kan följa de trådar som intresserar honom och att han genom påverkan av respondenten 
kommer in på det som intresserar intervjuaren. För att undvika detta måste man som 
forskare hela tiden ha i minnet och tänka igenom vad intervjun ska tjäna till. Därför försöker 
jag hela tiden att relaterar till mitt eget syfte med studien samt mina egna forskningsfrågor. 
Wärneryd (1990) tar upp fördelen med att öppna frågor leder till bättre och mer uttömmande 
svar. Wärneryd framhåller även vikten av att ta en sak i taget och inte blanda ihop frågorna 
samt att undvika ja- och nej-frågor. 
 
Uppvärmningsfrågor kan vara bra för att få igång en dialog mellan den som blir intervjuad 
och den som intervjuar. De kan också tjäna till att få en bild av intervjupersonen. Bryman 
(2006) tar upp att man också bör ställa sig själv följande fråga: Vad måste jag veta för att 
kunna besvara mina olika frågeställningar? Jag måste alltså skaffa mig en bild av 
intervjupersonen och vad denne upplever som viktigt och betydelsefullt i förhållande till 
mina frågeställningar eller teman som undersökningen kretsar kring. Bryman lyfter också 
vikten av att få viss bakgrundsfakta för att kunna sätta in respondentens svar i ett 
sammanhang. Det gäller även att anpassa frågorna efter den som ska intervjuas och vara 
noga med att den intervjuade förstår frågan på rätt sätt. En tydlig frågekonstruktion vid 
genomförandet är också viktigt för att underlätta bearbetningen av intervjuerna (Kvale, 
1997).  

 

6.3 Analysmetod 
I analysen av det empiriska materialet använder jag mig av meningskoncentrering med en 
tematisk analys. Detta innebär att intervjutexterna kortas ned så att endast det väsentliga för 
studien lyfts fram (Kvale, 1997). De meningar som intervjupersonerna uttryckt formuleras 
mer koncist, långa uttalanden pressas samman i kortare uttalanden i vilka den väsentliga 
innebörden uttrycks. Jag kommer att använda mig av en form av meningskoncentrering som 
Giorgi har utvecklat på fenomenologins grunder (Kvale och Brinkmann, 2009). Det 
tematiska syftet med studien är att undersöka hur elever som fått socialt och/eller särskilt 
stöd upplevt sin grundskoletid. Kvale och Brinkmann menar att analysen av intervjun 
omfattar fem steg . Steg ett innebär att forskaren läser igenom hela intervjun för att få en 
känsla av helheten. Därefter fastställer han meningsenheter i texten som de uttrycks av 
intervjupersonen. För det tredje formulerar forskaren teman utifrån meningsenheterna för att 
sedan tematisera intervjupersonens uttalanden utifrån hur forskaren uppfattar det som sagts 
av intervjupersonen. Det fjärde steget består i att forskaren ställer frågor till 
meningsenheterna utifrån undersökningens syfte. I sista steget knyts intervjuns centrala 
teman samman i en deskriptiv utsaga.  
 
Då varje intervju tog ca 60 minuter gjorde jag bedömningen efter övervägande att inte skriva 
ut intervjuerna i sin helhet utan nöjde mig med att ordagrant skriva ut vissa viktiga avsnitt i 
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intervjuerna och sammanfatta andra delar mer summariskt. Det första steget var att lyssna på 
hela intervjuerna och transkribera dem. Detta gjordes för att få en helhetssyn över 
intervjuerna för att ur samtalet ”vaska fram” den information vi kan få om de frågor vi är 
intresserade av och som vi bedömt relevant för undersökningen. 
 
Därefter delades intervjuerna in i meningsenheter d.v.s. olika stycken under olika teman. 
Nästa steg var att få fram budskapet i meningarna, dra ihop till kortare formuleringar för att 
sen föra ihop dem och göra dem mer överskådliga, meningskoncentrering. Jag tolkade alltså 
respondenternas svar så som jag uppfattade dem. 
 
Efter intervjuerna har jag läst, lyssnat, bearbetat och tolkat de utskrivna intervjuerna för att 
finna svar på de ställda frågeställningarna. Jag har också försökt förstå den andres 
erfarenheter av världen i vid mening, inbegripande relationer både till den fysiska miljön 
men framförallt till andra människor och då i huvudsak till lärare. Eftersom berättelser i 
större omfattning än konkreta redogörelser bättre förmår beskriva levda erfarenheter 
försökte jag uppmuntra deltagarna att berätta om olika händelser som satt spår hos dem. 
 
 

6.4 Urval 
I denna studie har jag valt att belysa skolan enbart utifrån elevernas perspektiv. Det är deras 
upplevelser och minnen från grundskoletiden som står i fokus. Att jag valde gymnasieelever 
och inte högstadieelever beror på att de då har lite distans till sin grundskoletid. Jag menar 
att minnesbilder träder fram tydligare om man ser tillbaka. Naturligtvis måste jag ha i 
beaktande att högstadietiden ligger närmst i tiden med risk för att det är den man minns bäst.  
Det är alltså eleverna som är informationskällan i studien. 
 
Utifrån min problemformulering anser jag att det är eleverna som har mest att tillföra och 
därför bestämde jag mig för att intervjua fem elever. Ambitionen är att sätta elevernas 
perspektiv i fokus i min studie. Cederborg (2000) framhåller detta eftersom elever på detta 
sätt ges möjlighet att ge sitt eget bidrag samt att förmedla egna upplevelser och erfarenheter.  
 
Intervjuer har gjorts med fem elever som idag går på gymnasiet i en mindre kommun i södra 
Sverige. Eleverna har under sin grundskoletid gått på olika skolor i kommunen. De är i 
åldern 17 till 19 år. Kuratorn som varit anställd på kommunens samtliga låg - och mellan -
stadieskolor under lång tid erbjöd sig att ta kontakt med ett antal elever för att berätta om 
syftet för min studie samt lite om hur upplägget var tänkt för att på det sättet få elever som 
kunde tänka sig att ställa upp på att bli intervjuade av mig. Kuratorn är väl förtrogen med ett 
stort antal elever och deras problematik under grundskoletiden. Målet var att få minst fem 
elever som kunde tänka sig att ställa upp på min intervju.  Det var inte helt enkelt men 
ganska snart hade hon fått fram det antal intervjupersoner som behövdes för min studie.  
Kuratorn fick tillgång till elevernas mobilnummer och tillstånd att vidarebefordra dem till 
mig så att jag kunde kontakta dem för vidare information samt avtala tid och plats för 
intervjuerna med dem. Ett par elever var under 18 år vilket gjorde att jag eller kuratorn tog 
kontakt med målsman. Viktigt att notera är att mitt intresse riktar sig mot hur elever, som av 
någon anledning behövt stöd, upplevt sin skoltid. Fokus för min studie ligger inte på 
anledningen till varför de behövt stöd. 
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6.5 Förberedelser 
Intervjun är en scen på vilken kunskap byggs upp genom samspelet mellan intervjuare och 
intervjuperson (Kvale 1997). Det är då viktigt att det finns tidsutrymme så att samspelet har 
möjlighet att utvecklas och att inte tidspress uppstår. Kvale lyfter vikten av att intervjuaren i 
minsta detalj känner till intervjuns fokus och att det efter intervjun är av vikt att intervjuaren 
ägnar sig 10 minuter åt att erinra sig och reflektera över vad som sagts. 
 
Efter att ha gjort två pilotintervjuer omformulerades någon fråga samt någon fråga ströks 
vars svar framkom i en annan fråga. Jag kom även fram till att varje intervju krävde 40-60 
minuters tidsåtgång. Eftersom det blev mycket information att ta del av bestämde jag mig 
för att ha en eller max två intervjuer per tillfälle. 
 

6.6 Genomförande 
För att kunna genomföra intervjuerna på en lugn och neutral plats valde jag ett rum i 
anslutning till kommunens bibliotek.  Rummet ligger väl avskilt så att lugn och ro rådde och 
intervjuerna kunde genomföras ostört. Två av intervjupersonerna valde att intervjuas i 
hemmiljö. Dessa intervjuer skedde i en väl avskild och ostörd miljö. På avtalad tid möttes vi 
på avtalad plats. Vid första kontakt med eleverna informerade jag dem om att jag önskade 
spela in intervjuerna. Innan intervjuerna började fick jag samtliga elevers godkännande till 
detta. Det skulle ha varit svårt att hinna med och skriva allt som eleverna sa. Att intervjun 
bandas gör att intervjuaren kan fokusera på ämnet och dynamiken i intervjun (Kvale, 1997). 
Inspelningen gör att tonfall och ord går lätt att återkomma till genom återuppspelning skriver 
Kvale. Eleverna tycktes inte bli störda av att bli inspelade vilket de också uttryckte. Min roll 
som intervjuare var att försöka underlätta och uppmuntra till berättande av de upplevelser 
från grundskoletiden som eleverna särskilt minns. 
 
Det fanns områden som var särskilt angelägna för mig i intervjun, vilka jag då återkom till 
vid flera sammanhang t.ex. Vilket bemötande borde läraren haft här? Vilka insatser borde 
gjorts här? Under intervjun försökte jag tolka och kontrollera att jag förstod meningen i det 
intervjupersonerna beskrev genom kommentarer som ”Förstod jag dig rätt att…” ”Så du 
menar att…” .  
 
Intervjuerna har förts i en anda av öppenhet och gemensam reflektion där deltagarna getts 
möjlighet att berätta om sina upplevelser av sin grundskoletid. Användandet av öppna frågor 
blir ett slags livsberättelser som visar sig vara ett bra angreppssätt för att få insyn i 
människors livsvillkor och hur de upplevt och upplever sin situation. Intervjuerna som 
mestadels har haft samtalets form har gett en inblick i deltagarnas livsvärldar. Min intention 
var att följa Kvales (1997) råd att vara aktivt lyssnande och aktivt söka efter innebörden av 
elevens budskap och återkoppla till det eleven sagt för att få tolkningen bekräftad. Styrkan i 
den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen liknar en vardaglig situation 
och ett vardagligt samtal (Holme & Solvang, 1991). Vid intervjuer är det sociala samspelet 
av största vikt, därför gavs utrymme till allmänt och avslappat småprat innan intervjun 
påbörjades. Min uppfattning var att samspelet fungerade bra och att intervjuerna blev ett 
”gott” samtal. Det goda samspelet i intervjuerna bidrog till att det kändes helt naturligt att 
ställa följdfrågor för att få återkoppling på de tolkningar som gjorts. 
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6.7 Validitet och reliabilitet 
Under arbetets gång funderade jag över studiens validitet d.v.s. om den undersökte det som 
avsågs att undersöka. Reflektioner gjordes även över tänkbara faktorer som kan påverka 
reliabiliteten, d.v.s. tillförlitligheten av det resultat som framkommit ur intervjuerna. Är den 
information som man samlat in pålitlig (reliabel)? Holme & Solvang (1991) menar att detta 
inte har samma centrala plats i kvalitativa undersökningar som i kvantitativa eftersom syftet 
med kvalitativa studier är att man ska få en bättre förståelse av vissa faktorer. En annan 
vanlig kritik är att det inte går att dra några generella slutsatser ur intervjuundersökningar 
därför att intervjupersonerna är för få till antalet i denna studie. Intervjupersonerna är för få 
för att man ska kunna dra några generella slutsatser om elevers upplevelser av lärares 
bemötande och insatser som gjorts för elever under deras grundskoletid. Jag ser resultatet 
som exempel på minnesbilder som en grupp elever bär med sig från sin grundskoletid. 
 
Forskarens upplevelser av situationen i kvalitativa studier kan vara felaktiga. Han eller hon 
kanske inte helt och hållet förstår informantens motiv eller signaler som denne uttrycker 
(Holme & Solvang, 1991).  Kvale (1997) påpekar att kritik kan riktas mot tillförlitligheten i 
forskningsintervjuerna eftersom frågorna lätt kan få en ledande natur.  Det är också viktigt 
att forskaren är medveten om sina frågeställningar och deras syfte.   
  
Att få giltig information (valid) är också det mycket svårare i kvalitativa studier än i 
kvantitativa studier eftersom vi i kvalitativa studier har en mycket större närhet till det eller 
den som ska studeras. Giltig information fås bara under förutsättning att vi mäter det vi vill 
mäta och då menar Holme & Solvang (1991) att det är viktigt att vara medveten om att det i 
undersökningssituationen ofta är två verklighetsuppfattningar som möts. På den ena sidan 
har vi forskaren med sin logiskt uppbyggda problemupplevelse som dessutom är präglad av 
dennes värdepreferenser. På den andra sidan har vi de som undersöks och som kanske inte 
ens är medveten om det problemkomplex de ställs inför. Detta är något som jag bör ha med 
mig i resultatanalysen. Ahlberg (2009)  menar att forskarrollen ställer stora krav på att inta 
en empatisk hållning samt en god förmåga att kommunicera och lyssna. Det gäller också att 
vara medveten om den påverkan som forskarens egen person kan ha vad gäller egna 
värderingar och förutfattade meningar. Jag funderar här över vilken påverkan jag med mina 
värderingar och förutfattade meningar kan ha haft på intervjupersonerna. 
 
Som tidigare nämnts genomfördes tre pilotintervjuer vilket gjorde att elevers förståelse av 
språket i frågorna kunde undersökas. Undersökningens validitet bör ha ökat tack vare 
pilotundersökningarna då dessa har gett mig möjlighet att träna på att formulera och ställa 
följdfrågor (Kvale, 1997).  
 
Vid analysen av det inspelade materialet har jag valt att reducera informationsmaterialet. 
Vid en meningskoncentrering finns risken att man när man väljer kategorier förbiser vissa 
andra aspekter. Det finns också risk att man feltolkar materialet för att man finner det man 
letar efter, d.v.s. att man läser materialet ur ett visst perspektiv. Som forskare måste man 
vara på det klara med att absolut objektivitet i analysen är omöjlig (Dysthe, 1996). Bakgrund 
och intressen bestämmer i viss mån vad man väljer att fokusera på och hur man tolkar det 
man ser. Intervjupersonerna fick också läsa mina transkriberade texter för att se om jag hade 
uppfattat det de sa på rätt sätt. Ingen elev har kontaktat mig för att ändra mina tolkningar. 
Om detta beror på att de tycker att det överensstämmer väl med vad de sagt eller om de helt 
enkelt inte brytt sig att kommentera det jag tolkat, vet jag inte. 
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Intervjusituationen är en social situation, där det lätt utvecklas en relation mellan 
intervjuaren och respondenten, vilket kan påverka intervjusvaren (Kvale, 1997). 
Intervjuarens närvaro har i sig en påverkanseffekt. Intervjuaren kan också lätt förstöra 
förhållandet genom att pressa på för mycket eller inte tillräckligt mycket. 
Undersökningspersonerna skapar sig snabbt en speciell uppfattning av intervjuaren och 
utifrån denna kanske de försöker leva upp till de förväntningar de tror att intervjuaren har på 
dem i stället för att ge uttryck för de uppfattningar de egentligen har (Holme & Solvang, 
1991). 
 
Validiteten kan också påverkas av att intervjuaren ställer ledande frågor vilket kan påverka 
intervjupersonens svar. Följdfrågor kan uppfattas som ledande, speciellt då de framställs 
som ett påstående. För mig som intervjuare är det svårt att ha en uppfattning om i hur stor 
omfattning jag har påverkat respondenterna genom t.ex. följdfrågor och mitt kroppsspråk. 
Det är också viktigt att ha i minnet att här råder en ojämlik relation där intervjuaren är lärare 
och intervjupersonen är elev.  
 
Att intervjua elever som ser tillbaka på sin skoltid kan vara riskabelt eftersom de intervjuade 
svarar på det sätt som de tror är det ”rätta” och att de kanske vill framstå bättre eller sämre 
än de i själva verket var. Jag måste också vara medveten om att jag sänder signaler som på 
olika sätt kan påverka intervjupersonerna. Ett annat problem i sammanhanget kan vara att 
det är svårt att minnas hur det var och vad som gjordes. Som forskare bör man fundera över 
om förändringar i självuppfattningen kan uppkomma i samband med intervjun eller om 
intervjupersonen kan uppleva stress under intervjusituationen (Kvale och Brinkmann, 2009).  
 
Att vara ensam vid intervjuerna samt ensam om att tolka svaren menar jag kan vara en 
nackdel eftersom det då inte finns utrymme att diskutera tolkningen av svaren med någon. 
Det är lätt att tolka in mer i den insamlade informationen än det finns grund för (Holme & 
Solvang, 1991). Det finns risk för en övertolkning av företeelser som undersökts vilket 
innebär att mer förklaras än vad som kommer fram i den tillgängliga informationen. Att vara 
två tror jag minskar risken för subjektiva tolkningar, vilket även Kvale (1997) framhåller. 
Detta gör att resultaten kan uppfattas som tvivelaktiga eller rent av ogiltiga av kritiker. Jag 
kan naturligtvis inte heller kontrollera om intervjupersonerna verkligen rannsakade sitt 
minne och ansträngde sig att svara så uppriktig som möjligt, vilket är min uppfattning att de 
gjorde. 
 
Kvale (1997) hävdar dock att reliabiliteten stärks genom att intervjuer spelas in. Han 
framhåller också vikten av att lyssna på de uttalade orden, på innebörden av dem samt till 
vad som sägs mellan raderna. Genom indelning och kategorisering av elevernas utsagor kan 
deras insikter och intentioner ha gått förlorade. Det är omöjligt att göra var och ens tankar 
full rättvisa eftersom jag plockat ut utsagorna ur sitt sammanhang och placerat dem i ett 
annat sammanhang som tjänat syftet med studien. 
 

6.8 Etiska överväganden 
Forskningen ska ske i enlighet med Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet, 2006). Det första är informationskravet, vilket innebär att de som ska ingå 
i studien har informerats om forskningens syfte. Därefter följer kravet på samtycke där de 
medverkande har informerats om att deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när 
som helst. I det tredje betonas vikten av konfidentialitet, vilket garanterar att 
personuppgifterna för de personer som ska ingå i studien inte kommer att avslöjas samt att 
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uppgifterna ska förvaras på ett tillförlitligt sätt. Det okränkbara människovärdet ska alltid 
respekteras. Jag har därför valt att inte gå in på vilka diagnoser de intervjuade eleverna 
eventuellt har och inte heller nämnt vilka diagnoser som förekommer bland de intervjuade. 
Den individuelle intervjuades ålder eller namn har inte heller angetts. Detta med tanke att 
ingen ska kunna spåra vilka intervjupersonerna har varit. Slutligen lyfts nyttjandekravet 
fram vilket innebär att forskningsmaterialet bara används för forskningens syfte.  Kraven på 
forskningsetik innefattar hänsyn och omsorg och de människor som medverkar i forskning 
ska skyddas.  
 
Forskningsintervjuer kan kritiseras på grund av att sanningshalten i intervjupersonernas 
uttalande inte kan kontrolleras (Kvale, 1997). Frågeställningarna är allmängiltiga och inget 
fokus läggs på den enskilde elevens problematik och svårigheter. Övervägande har gjorts om 
vad som är relevant för frågeställningarna och etiskt korrekt i sammanställningen. Ett etiskt 
förhållningssätt gentemot eleverna och det datamaterial jag fått ta del av är av största vikt. 
Att ständigt påminna mig om den förmån jag haft som fått ta del av dessa elevers tankar gör 
mig skyldig att hantera detta med varsamhet, respekt och ödmjukhet. ”En 
intervjuundersökning är ett moraliskt företag” (Kvale, 1997, s.104). 
 
För att behandla intervjuerna konfidentiellt när de transkriberas och i analysen har varje elev 
fått sitt namn utbytt mot ett annat namn. Åldern anges inte heller för respektive elev. 
Intervjupersonerna har fått följande namn i resultatredovisningen, Stina, Mia, Lisa, Pelle och 
Kalle. Vissa elever har en eller flera diagnoser. Vid individredovisningarna kommer jag inte 
att ta upp vilka diagnoser eleverna har, detta för att eleven inte ska kunna identifieras. Enligt 
Kvale (1997) betyder konfidentiellt i forskning att enskilda data som identifierar personer i 
undersökningen inte redovisas. Vilken skola respondenterna har gått på i grundskolan 
kommer inte heller att anges. Detta för att garantera konfidentialitet. 
 
Kvale (1997) tar upp tre etiska aspekter på forskarrollen nämligen det vetenskapliga 
ansvaret, relationen till undersökningspersonerna och forskarens oberoende. Det 
vetenskapliga ansvaret innebär att forskaren frambringar kunskap som är värd att veta och 
som är så kontrollerad och verifierad som möjligt.  
 
I relationen till undersökningspersonerna iklär sig den kvalitativa forskaren lätt en roll som 
t.ex. exploatör, reformivrare, förkämpe och vän. Till dessa roller kan etiska problem vara 
förbundna.  Här måste jag vara medveten om att jag redan innan intervjuerna bär med mig 
tankar och förutfattade meningar som finns risk att jag tar med i intervjuerna och sänder 
signaler kring.  
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7. Resultatredovisning 
I följande avsnitt redovisas resultatet som framkom vid intervjuerna. Intervjuerna redovisas 
och organiseras utifrån följande teman: Elevernas bild av sig själva, Elevernas upplevelser 
av lärarnas bild av dem, Elevernas beskrivning av lärarnas bemötande, Elevernas upplevelse 
av det stöd de fått, Elevernas beskrivning av hur en lärares bemötande bör vara och 
Framträdande minnen från grundskoletiden. 
 
Med utgångspunkt från mitt syfte har jag valt dessa teman då de ger svar på mina 
frågeställningar. Det eleverna sa vid intervjuerna har jag sorterat in under valda teman och 
sedan kopplat till teorier från litteraturen utifrån den tolkning jag gjort. Strukturen i den 
tematiska resultatredovisningen följer de områden som identifierades i intervjuerna. Det som 
framkom vid intervjuerna med eleverna kan ibland höra hemma under mer än ett tema. Detta 
gäller även kopplingen till litteraturen och de teoretiska utgångspunkterna. 
 

7.1 Elevernas bild av sig själva. 
Eleverna hade en klar och tydlig bild av sig själva och sin problematik. De var väldigt öppna 
och pratade gärna och öppet om sina problem, svårigheter och eventuella diagnoser. De 
kunde se hur deras svårigheter, beteende och uppträdande påverkade lärarens bemötande 
mot dem. De uppfattade sig antingen som bråkiga och störiga eller lugna och tysta med stora 
svårigheter. Utifrån symbolisk interaktionistisk teori kan detta förstås som att människans 
uppfattning om sig själv skapas av hur hon bemöts av andra och hur hon tolkar detta 
bemötande (Säljö, 2000).  
 
Pelle uttrycker att han varit aggressiv och att det har följt honom. De tre första åren gick 
dock ganska bra. Upprepade misslyckande kan inverka på självförtroendet (Jenner,2004). 
Säljö (2000) menar att enligt symbolisk interaktionistisk teori agerar individen utifrån hur 
hon definierar situationen. 
 
                     Pelle: Jag var någorlunda smart men inte motiverad. 
 

Pelle: Jag har alltid varit väldigt aggressiv och det är något som 
följt mig i skolan. De första tre åren var ganska bra. Vi var några i 
klassen som inte var som andra och då blev det liksom så att vi….. 
Jag var inte tyst när jag tyckte att något var fel. 
 

Ett sätt att skydda sig mot misslyckanden kan vara att bli aggressiv (Jenner, 2004).  
Upprepade misslyckanden kan i sin tur minska motivationen för skolarbetet. Pelle uttrycker 
att hans aggressivitet blev värre efter de tre första åren. Han uttrycker också att han är 
någorlunda smart men inte motiverad. Min tanke är att hans ilska kommit efter att ha 
misslyckats ett antal gånger vilket också kan ha påverkat hans motivation negativt. Giota 
(2002) lyfter fram Martin Fords interaktionistiska perspektiv som utmärks av att motivation 
formas genom interaktion mellan en person och en situation. Situationen har kanske varit 
sådan att Pelle känt misslyckanden vid flera tillfällen i interaktionen med lärare. 

 
Mia, Kalle och Stina upplever sig som lite sämre än andra och med svårigheter i skolarbetet. 
Detta kan bero på skolans sätt att arbeta och bemöta dem. Motivation är inte en egenskap 
hos individen utan en följd av erfarenheter man har gjort och bemötande man har fått 
(Jenner, 2004). 
 

Mia: Jag hade det jobbigt i skolan och ingen förstod varför. 
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                          Kalle: Jag kände mig lite efter. 
 
Stina: Jag var ju långt ifrån den bäste men inte heller den sämste. 

 
Självuppfattningen skapas genom samspelet mellan andras reaktioner och ens inre tankar om 
en själv (Jenner, 2004). Upprepade misslyckanden inverkar negativt på självförtroendet och 
för att skydda sig mot detta menar Jenner att personen i fråga kan reagera på olika sätt. En 
del kan bli aggressiva och omvandlar då sin besvikelse till ilska. Jenner menar vidare att en 
god eller dålig självkänsla och självbild i skolåldern ofta är relaterad till skolprestationer. 
Tidiga skolmisslyckanden påverkar motivationen negativt.  
 
Människors sätt att bemöta oss talar om för oss hur mycket vi är värda och vad för slags 
människor vi är (Andersson, 1999). Kinge (2000) hävdar att ett hinder för elevens egen 
motivation i skolan kan ha att göra med lärarens bemötande och förhållningssätt.  Det finns 
enligt Jenner (2004) en risk att läraren enbart ser elevens bristande ansträngning och då inte 
förstår att den kanske står för rädsla att misslyckas. Kanske klistras etiketten ”lat” på eleven. 
Här framgår tydligt att Mia, Kalle och Stina har blivit medvetna om att de inte är lika 
duktiga som de övriga i klassen. De känner sig sorterade och grupperade som en sämre sort. 
 

7.2 Elevernas upplevelser av lärarnas bild av dem. 
Eleverna talade mycket om hur de blev bemötta och genomgående framkom att det var ett 
mycket stort plus om man som elev var trevlig och positiv och hade en vilja att lära sig. Var 
man dessutom duktig kunskapsmässigt så hade man alla förutsättningar att lyckas. Samtliga 
elever har konstaterat att det är en fördel att välja någon form av anpassningsstrategi i mötet 
med lärarna och skolan. Några elever hade svårt att inordna sig i systemet och acceptera och 
anpassa sig i en rad situationer i skolan medan andra klart såg att tack vare att de anpassade 
sig och var snälla och följsamma elever blev de väl bemötta.  
 
Att elever upplever att skolan sorterar, grupperar och behandlar elever olika framgår av 
nedanstående citat. 

 
Stina: Till att börja med ser lärarna på alla elever ganska lika men 
sen när man gått i skolan ett tag då analyserar de och ska ta fram allt 
som man inte kan. Först var alla, sen när någon drog ifrån fick denne 
stjärnor för att han/hon var duktig. 
 
Pelle: På lågstadiet var jag som vilken elev som helst. 

 
Stina och Pelle visar på förmåga till anpassning i nedanstående citat. Det framgår också att 
de på det sättet blir positivt och väl bemötta.  Säljö (2000) hävdar att i ett interaktionistiskt 
perspektiv lär vi oss att uppmärksamma, beskriva och agera i verkligheten på det sätt som 
omgivningen tillåter och uppmuntrar. 
 
 
 

 
Stina: Lärarna såg mig som en ganska framåt person. De tyckte 
nog att jag var trevlig och engagerad. Man kommer långt på att 
vara just trevlig. Lärarna verkade därför inte tro att jag hade 
problem. 
 
Kalle: Jag kände mig lite efter ibland. Så var jag lite rastlös och 
lättirriterad när jag blev äldre. Många har nog ändå ansett att jag 
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har varit lätt att ha att göra med och jag har varit omtyckt av de 
flesta. Det har påverkat min skolgång mycket att jag har känt att 
jag har varit omtyckt. 

 
Skolan genomsyras av en medelklasskultur (Jenner, 2001). Pelle upplever att han ej blir 
förstådd eller respekterad vilket kan bero på att Pelle ej tillhör denna medelklasskultur. 
Utveckling är enligt Säljö (2000) en socialisation in i en värld av handlingar, föreställningar 
och samspelsmönster som är kulturella och skiljer sig åt mellan samhällen och livsmiljöer. 
Min fundering är: Vad händer med våra elever som är socialiserade i en livsmiljö som inte 
alls överensstämmer med skolans? Nedanstående inlägg av Pelle visar tydligt att Pelle 
upplevde att man ska tillhöra en viss socialklass och kultur för att lyckas i skolan. 
 

Pelle: Jag var inte en fin elev med rika föräldrar. Alla 
klasskamrater hade samma bild av mig som läraren. Jag var från en 
inte så fin familj så jag var ofta i underläge mot de som kom från 
finare familjer. 

 
  

Pelle: Jag sa min åsikt rakt ut. Det var inte uppskattat. Jag blev 
aldrig förstådd. En lärare tyckte att jag var hotande eftersom jag sa 
mina åsikter och inte hade lärarens politiska syn. 
 

Det är viktigt att ha en chans att lyckas. Vet man att man kommer att misslyckas så kanske 
det är precis som Mia uttrycker bättre att tänka att man är lat och att andra tänker likadant 
om en. 

  
Mia: Lärarna förstod inte vilka stora problem jag hade. Det gjorde 
så att jag mest kände mig lat och att andra tänker att jag är lat. 
 
Lisa. Jag har alltid suttit och gjort mitt bästa och därför har lärarna 
inte trott på mina svårigheter. På högstadiet funkade det inte alls. 
Mamma försökte få lite anpassad undervisning för mig men det 
gick inte alls. 
 
 

Att tillgodose varje elevs behov måste alltid stå i fokus hos läraren (Kinge, 2000). Det är 
viktigt att vuxna tar sitt ansvar att hjälpa framtida generationer, att bli medvetna om sin 
inneboende förmåga och att hjälpa dem att utveckla den. Kategoriseringar av elever som 
t.ex. lat, dålig bör absolut undvikas eftersom de kan leva kvar även då de inte är motiverade 
(Jenner, 2004). Mia ville dock hellre upplevas som lat än betraktas som dum och okunnig är 
min tolkning av hennes berättelse. 
 
I Skolverkets rapport På lika villkor (2006) konstateras att i realiteten begränsas vissa 
gruppers möjlighet till delaktighet till följd av bl.a. socialgruppstillhörighet, ålder, etnicitet 
och funktionshinder. Skolan bidrar till att eleven tilldelas olika roller genom att den sorterar, 
grupperar och behandlar dem olika (SOU 2000:19). Detta upplevdes väldigt tydligt av Pelle 
som kände sig som tillhörande en sämre sort än de flesta andra i klassen, menar jag. Elevers 
olika utgångsläge är ett faktum och en pedagogisk utmaning (Frithiof, 2004). Det handlar 
om relationen mellan elev och lärande och inte hur förhållandet mellan eleven och lärandet 
sett ut. 
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7.3 Beskrivning av lärarnas bemötande. 
Den enskilde lärarens bemötande hade ofta ett stort utrymme i intervjupersonernas 
berättelser och återblickar på grundskoletiden. Det handlade om enskilda lärare som gjorde 
intryck på ett eller annat sätt. Det förekom såväl positiva som negativa lärarbilder. Det var 
lärare som förmedlat en äkta känsla av att verkligen bry sig. De negativa lärarbilderna 
handlade om lärare som inte förstod elevens problematik, som var överlägsna och som 
kränkte elevernas ego. 
 
I följande citat framgår att Pelle inte upplevde sig bli sedd för den han var. Han kände sig 
inte heller som en värdefull människa som respekteras. Ingen lyssnade på honom och han 
fick alltid bära skulden för det som skett. Många elever upplever att de inte uppfört sig enligt 
skolans regler och därför inte blivit sedda (Henriksson, 2004). 
  

Pelle. Dom lyssnade aldrig på mig. Det var alltid. - Skyll inte ifrån 
dig! De sa alltid att det var jag som började även om det var någon 
annan. Det var aldrig någon annan som började, läraren stod alltid 
på de andras sida. 

 
Fördelen och vikten av en diagnos framkommer i Kalles uttalande nedan.  

 
Kalle: Lärarna har aldrig behandlat mig illa men ibland var det så 
att de inte trodde att jag hade det svårt. På högstadiet blev jag bäst 
bemött. Innan min diagnos var det lite så där. Några äldre lärare 
trodde inte att jag hade några svårigheter och då blev vi ovänner 
och så fick jag byta till en liten grupp. Det har mycket med läraren 
att göra. De tror inte på ens svårighet om man inte har dem på 
papper. 
 

Hur man blir sedd som elev i den pedagogiska relationen riskerar att leva kvar som framtida 
förväntningar. Vad ser eleven i lärarens blick, vilka upplevelser får eleven, negativa eller 
positiva? När ögonblicket har försvunnit kommer det att leva kvar som framtida 
förväntningar (Henriksson, 2009). Lisa och Mia ger nedan uttryck för lärarnas låga 
förväntningar på dem. Lisa visar även att hon bär med sig upplevelsen trots att läraren 
ångrade sig. Att inte få läsa skapade ett utanförskap för Lisa visar hennes uttalande nedan. 
 

Lisa: En lärare sa att de inte hann lyssna på mig eftersom jag läste 
så långsamt. Alla de andra hade fått läsa. Det kändes även om 
läraren ångrade sig.  
När jag bad en annan lärare om hjälp, sa han bara:  
- Sitt inte och gör annat.  

                         - Jag behöver hjälp sa jag. 
                         -Nej, det hinner vi inte, sa han. 
 
När ingen lärare förstod Mias svårigheter och försökte hjälpa henne med skolarbetet valde 
Mia att bli ointresserad och sitta och prata med kamrater i stället för att visa att hon inte 
klarade uppgifterna. Säljö (2000) hävdar att individen ständigt befinner sig i olika 
utvecklingszoner och att utveckling ska äga rum inom ramen för dessa. Skolans uppgift är 
att erbjuda barnet utvecklingsmöjligheter, vilket knappast är Mias upplevelse. 
  

Mia: Lärarna förstod inte mina problem utan skyllde på att jag satt 
och tittade på andra och att jag inte brydde om att jobba. När jag inte 
förstod var det lättare att gå och prata med några andra som satt och 
pratade. Annars satt jag bara och kände mig dum. 
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Jenner (2004) framhåller vikten av det pedagogiska mötet mellan lärare och elev och menar 
att relationen dem emellan är grundläggande för motivationsskapandet. Människors sätt att 
bemöta oss talar om för oss hur mycket vi är värda och vad för slags människor vi är 
(Andersson 1999). Lisa upplevde vid flera tillfällen att det ej fanns tidsutrymme för henne, 
vilket fick henne att känna att hon inte dög eller kunde göra det som förväntades av henne.  I 
ett konstruktivistiskt perspektiv är eleven kunskapens subjekt och inte dess objekt och när 
läraren förstår hur eleven tänker kan läraren utmana eleven på rätt nivå (Arfwedson, 1992). 
Trondman (2003) lyfter vikten av att bli tagen i anspråk och att vara respekterad eftersom 
det ger en känsla av delaktighet. Jenner (2004) framhåller att negativ kritik kan skapa 
förödmjukelse medan konstruktiv kritik kan få eleverna att lära sig av misstagen. Taube 
(1997) anser att bristen på kontroll kan leda till hjälplöshet, vanmakt och sänkt 
självuppfattning.  
 
Elever upplever lärares bemötande så olika, vilket gör att det är extra viktigt att läraren 
uppmärksammar detta i mötet med varje elev och funderar över den respons man får från 
eleven (Andersson, 1999).  Perspektivseende innebär att försöka se världen med elevens 
ögon. När en elev definierar en situation sker detta utifrån tidigare erfarenheter (Säljö, 
2000). 
 

7.4 Elevernas upplevelse av det stöd de fått. 
Elevernas upplevelser av det stöd de fått varierade och de hade olika upplevelser av att gå ut 
i liten grupp för att arbeta. Det framkom dock att flera elever upplevde att de inte fick hjälp 
utifrån sina behov utan att det ofta handlade om att de skulle göra samma arbetsuppgifter 
som övriga elever, komma ifatt de andra. Det handlade om att få uppgiften gjord, inte att 
man förstod. Läraren gjorde uppgiften åt eleven eller så talade läraren om hur eleven skulle 
lösa uppgiften. Flera elever upplevde att de inte lärde sig något eller förstod vad de höll på 
med. Att läraren försökte anpassa undervisningen efter elevens behov var något som 
eleverna sällan upplevde. Att ha en diagnostisk kompetens innebär, enligt Jenner (2001), att 
som lärare kunna skapa sig en bild av elevens varierande förutsättningar. Utifrån de 
intervjuades upplevelser fattades denna kompetens hos många lärare. Westerlund (2009) 
hänvisar till Vygotskij när hon talar om zonen för proximal inlärning vilken utgörs av den 
nivå där eleven kan utvecklas med assistans. De uppgifter eleven möter ska inte vara för 
lätta men inte heller för svåra. Detta menar Westerlund ställer höga krav på lärares 
medvetenhet om sina elevers individuella kunskapsnivåer. 
 
Att lämna klassen för att arbeta i liten grupp upplevs väldigt olika av olika elever framgår av 
nedanstående citat. I stödet de fått är det ingen elev som uttrycker sig haft realistiska mål 
som motsvarar den kapacitet de haft. Det tycks handla om att komma ifatt och göra det som 
de andra gör fast med extra hjälp.   
 

Pelle: Jag fick träffa någon extralärare i liten grupp. Jag och dom i 
klassen som var väldigt mycket efter. Det var härligt, faktiskt 
skönt. Jag tycker inte om att ha så mycket folk i min omgivning. 

 
Att Lisa och Mia kände sig stigmatiserade och utanför klassgemenskapen framgår klart i 
deras uttalanden. Samtidigt kan jag också konstatera att Pelle tycks uppleva det hela ganska 
lugnt och behagligt att få sin undervisning i liten grupp utanför klassrumsgemenskapen. 
 

Lisa: Jag fick byta till liten klass där dom hjälpte en. Jag fick gå 
med bara killar. Alla mina kompisar gick kvar i klassen. Hjälpen 
jag fick var väl mest att lärarna ofta gjorde arbetet åt mig. 
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De realistiska målen som motsvarar elevernas kapacitet kan jag inte finna i någon elevs 
uttalande. Min tanke är att det är därför som jag har svårt att hitta lusten och 
arbetsglädjen hos någon av eleverna. Chansen att lyckas är viktig för att man ska vilja 
(Jenner, 2004). 
  

Mia: På lågstadiet fick jag gå ifrån till en liten grupp med flera 
stökiga killar. Det kändes jättetråkigt och jobbigt. Jag satt där tyst 
och snäll medan killarna stökade. Jag försökte jobba massor 
hemma men det gick inte för jag kunde inte få någon hjälp hemma. 
På högstadiet skulle jag alltid säga till om jag ville ha hjälp sa 
lärarna och jag som ville vara som alla andra kämpade och 
kämpade och bad inte om hjälp. Det kändes som att jag inte 
förstod någonting. Jag jobbade ju inte alls så snabbt som de andra. 
Jag tog hem massor böcker men fick aldrig något gjort eftersom 
det var för svårt. De sa jag skulle säga till om jag ville gå i liten 
grupp men det ville jag absolut inte. Jag önskar att jag hade fått 
mer stöd i klassen. 
 

Det är viktigt att få känna sig delaktig i klassgemenskapen och att få vara tillsammans med 
sina kompisar för trivseln men också för att känna lust och glädje till att lära. Ahlberg (2009) 
framhåller att en väsentlig förutsättning för delaktighet är att läraren ser eleven, d.v.s är nära 
eleven i både social och didaktisk mening. 
 

 
Stina: Jag skulle önskat att jag fått mer stöd tidigare. 
 
Kalle. Jag fick en del hjälpmedel men de fanns inte alltid där jag 
behövde dem utan då fick jag gå ifrån och det funkade ju inte. Det 
var som att säga till en elev att pennan ligger i ett annat rum när 
han ska skriva.  

 
Att Kalle fick betydligt mer hjälp efter att han fått sin diagnos är han tydlig med. Att kompisar 
och kamrater ändå är viktigast framgår också. Att gå ifrån för att arbeta i liten grupp upplevs 
väldigt olika av de intervjuade eleverna kan jag konstatera. 

 
Kalle: I ettan och tvåan hade jag inte specialhjälp, kanske en 
timme. På mellanstadiet fick jag diagnos och jag fick mycket 
extrahjälp i en liten grupp. Det var rätt bra för vi var några stycken. 
Sen hamnade jag i en spec-klass. I sånt jag kunde gick jag i en stor 
grupp. Jag hade alla mina kompisar i den lilla gruppen så det var 
helt okej. Kompisar är det viktigaste. 

 
Lisa: På mellanstadiet fick jag inte mycket hjälp, knappt nån. I 
sexan fick jag mer. Det var nog klassen och kompisarna som var 
bättre. Skönt med egentid med en lärare. 
 

Att få arbeta i lugn och ro samt att få egentid med en lärare upplevs positivt av någon elev. 
Mer stöd och hjälp utifrån ens förutsättningar är något som framhålls genomgående. Det 
handlar inte om önskan att bara få arbetsuppgifter gjorda. Det finns en klar önskan om att man 
vill lära sig något. Det är skolans ansvar att finna pedagogiska, organisatoriska och 
miljörelaterade åtgärder för att kunna möta elevens svårigheter och för att reducera dem 
(Persson, 2003).  Vygoskij (2001) beskriver den närmsta utvecklingszonen som relationen 
mellan elevers vardagstänkande och det vetenskapliga tänkandet samt lärarens roll att utmana  
detta tänkande. 
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Lisa: Först och främst skulle jag önskat förstående lärare och sen 
att de inte gjort allt åt en. Jag skulle behövt mer stöd och 
framförallt riktigt stöd och hjälp, inte bara att lärarna var snälla 
mot mig, vilket de nästan alltid var. Jag skulle velat få hjälpmedel 
som passat mig och undervisning som passat mig och min nivå och 
som jag klarat av. Jag lärde mig inget när de gjord arbetet åt mig. 

 
Precis som Lisa påpekar krävs det att de vuxna kan se skolan och världen från elevernas 
perspektiv (Giota, 2002). Jenner (2004) framhåller vikten av realistiska mål som motsvarar 
elevens kapacitet för att möjliggöra upplevelsen av framgång. Lärarens förväntningar på 
eleven är speciellt viktig i arbetet med barn i behov av särskilt, menar Kinge (2000), 
eftersom lärarförväntningar snabbt tenderar att bli elevförväntningar vilka i sin tur påverkar 
elevens självbild och skolprestationer. 

 

7.5 Elevernas beskrivning av hur en lärares bemötande bör vara. 
En bra lärare beskrivs ha stor värme, tålamod, rättvisa och förståelse för sina elever. Läraren 
ska skapa ett tillåtande klassrumsklimat där det känns naturligt att fråga om man inte förstår. 
En bra lärare ska ha humor men får absolut inte driva med eleverna på ett kränkande eller 
ironiskt sätt. Att ha en god och äkta relation till läraren upplevs som väldigt viktigt. 
Kunskaper hos läraren så att denne kan möta eleverna utifrån var och ens förutsättningar och 
kan ha en varierande undervisning är något annat som eleverna uttrycker önskvärt hos en bra 
lärare. 
 
Att bli förstådd och respekterad för den man är, är av största vikt. Att läraren har tålamod 
och inte visar irritation när man inte förstår är också viktigt vilket framgår av nedanstående 
citat. Pelles uttalande nedan som visar att lärare också måste försöka förstå elevens inre 
värld och dennes verklighet. För att göra det krävs att lärare reflekterar över och tar hänsyn 
till elevernas totala livssituation (Giota, 2002). Enligt Mead (1934/1976) och i ett 
interaktionistiskt perspektiv utvecklas jag - medvetandet i och genom samspel med andra, 
d.v.s. att det är när jag interagerar med andra som jag skapar min bild av mig själv. 
 

Pelle: Jag önskar att alla hade tänkt att alla är lika värda och 
behandlat alla lika. Jag har alltid känt mig mer värd men inte på 
grund av läraren. En lärare ska vara trevlig och förstående och 
fundera över vad det är med Pelle idag. De ska ha gränser men man 
ska inte bli utslängd för att man har mössan på sig. 
 
Stina: De ska ha tålamod och förstå att man måste förklara flera 
gånger för vissa elever. De ska inte bli irriterade eller frustrerade. De 
ska tillgodose de behov jag har utan att bli arga.  
 
Kalle: Lärarna ska vara positiva, ha tid att lyssna och förklara var 
felet är och verkligen ge sig tid. De ska aldrig klandra en direkt och 
säga att man har fel. 
 

Pelles uttalande nedan visar att det krävs perspektivseende från läraren, det vill säga att 
läraren försöker se eleven i sitt sammanhang, se världen med elevens ögon. 

 
Pelle: Jag skyller inte allt på skolan men det kunde varit annorlunda 
om jag blivit förstådd. 

 
Följande två citat visar på vikten av att läraren har en varierande undervisning som stimulerar 
alla sinnen. Här framgår också att kunskaper som skolan presenterar kanske inte har någon 
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förankring i elevens vardag och då är det svårt känna motivation för studierna. I ett 
sociokulturellt perspektiv anser Westerlund (2009) såväl som Säljö (2000) att vi har tillgång 
till resurser (verktyg) såväl språkliga som fysiska. Det är dessa redskap vi använder när vi 
förstår vår omvärld och tolkar den. Pelle lyfter också vikten av en god relation när han säger 
att läraren ska försöka prata med eleven och inte tracka. Humor är ett viktigt inslag men den 
ska innehålla värme och sann glädje. Ironi vill eleverna absolut inte bli utsatta för. 
 

Stina: En bra lärare ska brinna för sitt ämne och kunna lära ut på 
olika sätt. Jag saknar praktiskt arbete eftersom jag lär mig bäst då. 
Han ska vara entusiastisk, humoristisk och lättsam för då försvinner 
mycket press. En lärare får inte skoja om vad som helst eller jämföra 
en med andra framförallt inte med sina syskon. Han får inte heller 
vara spydig eller ironisk även om han inte menar det. Vissa lärare 
har den jargongen. 
 
Pelle: Jag är händig, vill arbeta mer praktiskt. De lektionerna gick 
bättre. Att sitta och läsa är inte min grej. Jag var inte motiverad. En 
lärare ska vara trevlig, inte surig och grinig. Försöka prata med 
eleven och inte tracka hela tiden. 

 
Uppmuntran, belöning och tid från lärare är något som eleverna vill ha framgår tydligt på 
flera ställen i intervjuerna. Beröm och kritik är avgörande menar Jenner (2004), som också 
hävdar att elever med positiva förväntningar lyckas bättre. 
 

Lisa: Jag fick gå ifrån klassen till en jättebra lärare, man fick alltid 
belöning av henne. 
 
Lisa: Mycket belöning och uppmuntran. Man ska uppmuntra det 
man kan och inte hänga upp sig på ens svårigheter. En bra lärare ska 
vara lugn och ställa upp med rätt hjälp, lyssna och ta sig tid. De ska 
ha mer än ett sätt att lära ut saker på. Man måste få höra när man är 
duktig. Mer uppmuntran och tid. 
 
Mia: En bra lärare ska vara förstående. De ska ha kunskaper om 
diagnoser. De ska vara hjälpsamma, lyssna och ställa upp. De ska 
vara uppmuntrande och säga att det klarar du visst och jag ska hjälpa 
dig. 
 
 

Eleven behöver uppleva goda samspelsrelationer eftersom lärarens bemötande och 
förhållningssätt gentemot eleven kan bli ett hinder för elevens egen motivation i skolan 
(Kinge, 2000). Jenner (2004) menar att beröm och kritik är avgörande. Elever med positiva 
förväntningar lyckas bättre i skolan.  
 

7.6 Framträdande minnen från grundskoletiden. 
I skolberättelserna återfinns några konkreta situationer och företeelser som berört 
intervjupersonerna särskilt. Det som förefaller sätta djupast spår är de negativa 
upplevelserna. Situationer då man fått beröm och känt sig uppmärksammad är också 
skolminnen som man bär med sig. Själva lärandet i mer traditionell mening fick däremot ett 
begränsat utrymme i skolberättelserna. 
 
De negativa minnena sätter tydliga spår visar följande uttalanden.      
 
                          Lisa: Mest kommer man ihåg det jobbiga. 
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Pelle: En lärare kränkte mig rejält när denne sa att min mamma 
gjorde ett misstag som födde mig. 

 
Varierande arbetssätt är något som flera elever önskar. Skolan ska utveckla huvud, hjärta 
och händer (Imsen, 2006). Det handlar alltså om att alla sinnen ska tränas och utvecklas. 
Dessutom lär vi oss alla på olika sätt och vissa behöver arbeta mer praktiskt än andra vilket 
vissa elever är väl medvetna om.  
 
 

Stina: Jag kommer ihåg praktiska lektioner då vi var ute i naturen 
och lärde oss saker. När man började skolan var det roligt för man 
lekte och lärde. Det var inte så pressat. 
 

Diagnos är inget som Kalle skäms över eller upplever stigmatiserande är tydligt i hans 
uttalande.  

 
Kalle: Jag har inga jobbiga minnen med lärare och kompisar men jag 
har alltid varit öppen med mina diagnoser. Det har inte varit något 
större problem för mig. Man glömmer det mesta men nån lärare sa 
att jag var lat och inte orkade. Det har jag fått höra. 
 
Lisa: Lågstadiet kommer jag inte ihåg så mycket från. Där hade jag 
väl bra lärare. Senare har lärarna inte varit så jätteförstående för 
mina problem. Högstadieåren var jobbiga. De skulle jag kunna 
hoppa över. Skolan borde sett att något inte var rätt, men inte. Det 
gick inte att anpassa undervisningen efter mina svårigheter, sa de. 
Mitt självförtroende har varit svårt att hålla vid liv. 

 
Lisa bevisar att Jenner (2004) har rätt när han påstår att upprepade misslyckanden inverkar 
negativt på självförtroendet. 
 

Mia: Jag fick nästan inget stöd alls men efter att jag fick diagnosen sa 
läraren helt oförberett för mig och klassen att jag skulle gå om ett år. 
Jag blev jätteledsen och det gjorde ingen skillnad att jag fick gå om ett 
år Högstadiet är jobbigt eftersom det är så mycket att göra hemma. 

 
Skolminnen handlar sällan om vad läraren lärde oss. Det som förefaller stanna kvar i minnet 
är hur läraren undervisade. Atmosfären i klassrumshändelserna är något som också stannar 
kvar i minnet hos elever (Henriksson, 2009). 

 

7.7 Elevers upplevelser av andra betydelsefulla vuxna under 
grundskoleskoltiden. 
Andra betydelsefulla vuxna kom upp i samtalet och därför tar jag upp det här även om det 
inte går in under syftet. Samtliga intervjupersoner förefaller ha någon vuxen i sin omgivning 
som varit extra betydelsefull. Det kan handla om en mamma som kämpat för sitt barn, en 
kurator som funnits till hands, en skolsköterska som det känts bra för eleven att gå till eller 
en lärare som under grundskoletiden varit extra förstående och ställt upp och stöttat. 
 
Kuratorn har i Pelles fall varit betydelsefull medan andra vuxna inte verkar ha haft någon 
relation till Pelle och hans kompisar. 
 

Pelle: Kuratorn var den första inom skolvärlden som förstod, eller 
om det var hennes jobb att förstå. Sedan var det mina kompisar, vi 
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var fyra stycken som drogs till varandra. Ingen annan lärare pratade 
med oss. 

  
Exempel på skolsköterskans betydelse ger Stina och Lisa. 
 

Stina: När jag var yngre kunde jag alltid gå till skolsköterskan och 
prata om vad som helst. På högstadiet fanns det vissa lärare som jag 
kunde ta upp om nåt inte var som det skulle eller om det var nåt som 
var fel med någon lärare. 
 
Lisa: På högstadiet hade jag skolsköterskan. Jag kunde gå till 
skolsköterskan och prata och gråta lite. Henne tyckte jag om. 
Kuratorn har varit betydelsefull för mig hela skoltiden. Hon var 
intresserad och tog sig tid. Utan mamma hade jag aldrig fått någon 
diagnos. 
 

Utan mammas hjälp är Kalle orolig för hur han skulle klarat av sin skolgång. 
 

Kalle. Jag har haft min mamma som alltid har ställt upp. Utan henne 
hade det inte gått så bra. Hon har fått kämpa, ändå tog det tid. Jag 
har aldrig haft behov av någon annan vuxen. 
 

Att en individuell lärare kan ha av avgörande betydelse för ens skolgång ger 
Mia exempel på. 
 

Mia: På högstadiet hade jag en lärare som verkligen ställde upp för 
mig och stöttade mig. Hon gick och pratade med andra lärare när jag 
var ledsen. Hon har även berättat för dem om mina problem. 
 

För att vi ska kunna se vem en annan människa är förutsätts ett möte, en relation med den 
andre (von Wright, 2000). Buber (1923/1994) menar att när vi befinner oss i en Jag – Du-
relation där vi strävar mot en gemensam förståelse, skapas en Vi - relation. Ovanstående 
citat menar jag visar att en relation där man blir tagen på allvar och mött av förståelse gör att 
man upplever en tillhörighet och en relation som jag beskriver Vi - relation, eftersom vi 
förstår varandra. 
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8. Diskussion 
Under denna rubrik kommer jag att föra en diskussion kring resultatet av den empiriska 
studien. Därefter följer ett avsnitt med diskussion kring metoden jag valt. Syftet med studien 
är att beskriva hur gymnasieelever, som fått socialt och/eller särskilt stöd under sin 
grundskoletid, upplevt denna sin skoltid med avseende på bemötande, förhållningssätt, 
särskilda insatser som kommit dem till godo, samt motivation.  För att uppnå syftet tar jag 
hjälp av frågeställningarna som jag i denna del kommer att besvara. Jag kommer också att 
knyta resultaten till teorier från litteraturen och tidigare forskning. Vissa andra 
problemställningar kom fram under intervjuerna och arbetets gång, vilka också i någon mån 
kommer att beröras, framför allt som förslag till ny forskning. Frågeställningarna som jag 
alltså sökt svar på är följande: Vilken självbild berättar eleverna att de har?  Vilket stöd och 
bemötande berättar eleverna att de fått under sin tid i grundskolan? Vilka förhållningssätt, 
insatser och bemötande förordas utifrån elevernas egna erfarenheter? 
 

8.1 Resultatdiskussion 
I min studie kan jag konstatera att det är i det goda bemötandet som det pedagogiska arbetet 
har sin utgångspunkt vilket Kinge (2000) också hävdar.  I detta sammanhang ser jag det 
sociokulturella perspektivet som lämplig teoretisk utgångspunkt. Säljö (2000) lyfter fram 
denna teori och menar att människor ständigt befinner sig i utveckling och förändring. 
Människan tar till sig kunskaper från sina medmänniskor i varje samspelssituation. I ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande och mänskligt tänkande fokuserar man på hur 
människan utnyttjar sina fysiska och kognitiva resurser.  
 
Om lärarna ska kunna nå elevernas inre värld och deras verklighet krävs att de också 
reflekterar över och tar hänsyn till elevernas totala livssituation. Vi vuxna måste kunna 
förstå världen utifrån elevernas perspektiv. Hur vi beter oss beror på samspelet mellan oss 
som individer och omgivningen. Detta samspel sker i ett specifikt sammanhang (Giota, 
2002).  Det som eleverna tar upp i sina berättelser från sin grundskoletid finns också i en 
annan kontext och ett större sammanhang vilket jag inte har möjlighet att gå in på här. 
Världen fungerar mycket olika i olika miljöer och ur ett sociokulturellt perspektiv vore det 
enligt Säljö (2000) mycket egendomligt om inte sådana skillnader skulle få betydelse för hur 
människor tänker och föreställer sig sin omvärld. Flera elever uttryckte ju att det var mycket 
annat i deras liv som påverkade dem i deras relationer med lärare och andra. Pelle var väl 
medveten om att allt inte var skolans fel men om han bara blivit förstådd kunde allt blivit 
annorlunda. Om läraren reflekterat och tänkt efter om det kanske finns en anledning till att 
Pelle beter sig som han gör, istället för att bara skälla och bli arg på honom, hade han kanske 
reagerat annorlunda. Jag är övertygad om att det alltid finns en anledning till att elever 
reagerar eller beter sig på ett visst sätt och då är det väldigt betydelsefullt att som lärare 
försöka lyssna och ärligt vilja förstå eleven och dennes agerande.  Det är du som lärare som 
bär ansvaret för att det skapas en fruktbar relation till eleven (Jenner, 2001). Lärare har ett 
övertag som är grundat på en formell och informell maktposition, vilket gör lärarens 
agerande särskilt betydelsefullt så att elevens beroendeposition inte förstärks. Jenner 
framhåller att goda möten handlar om grundläggande erfarenheter av respekt, hopp, tilltro 
och tillit. Samtidigt måste man ha i tankarna att dagens lärare har stora grupper att möta och 
konfronteras med. Resurserna vad gäller personal blir mindre och mindre samtidigt som 
elevgrupperna i många fall blir större och rymmer stora olikheter i fråga om kunskaper och 
färdigheter. Det dubbla budskapet att möta varje elev utifrån dennes förutsättningar 
samtidigt som alla elever förväntas nå minst betyget godkänt är inte ett enkelt uppdrag vill 
jag påstå. 
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Att läraren har humor uttrycks som något önskvärt och mycket positivt men också att läraren 
måste vara väldigt medveten om hur skämten uppfattas och tas emot av eleven framkom 
tydligt. Kränkande och nedlåtande uttalanden, ironiserande och överlägsenhet upplevdes 
negativt. Läraren måste uppmärksamma sitt bemötande i mötet med varje elev och fundera 
över sitt eget beteende och den respons man får från eleven eftersom varje elev upplever 
lärares bemötande olika (Andersson, 1999). Läraren ska förmedla en äkta känsla av att bry 
sig om hur eleven mår framkom i intervjuerna. Enligt ett symboliskt interaktionistiskt 
perspektiv lägger vi olika betydelser i gester, miner och ord och dessa betydelser påverkar 
sedan vår definition av situationen. Människan är inte en passivt registrerande varelse som 
mottar sinnesintryck utan är aktiv och skapar meningsfulla helheter av det hon varseblir 
(Säljö, 2000).  
 
I intervjuerna framkom också att man hade en stor fördel som elev om man kunde anpassa 
sig efter skolans regler. Om man är snäll, positiv, trevlig och nyfiken på att lära blir man 
mycket bättre bemött och lärarna är mer villiga att hjälpa en. Det är viktigt att kunna 
behärska sig och underordna sig lärarens osynliga auktoritet som ibland är väl synlig. Det 
gäller att besvara frågor så att läraren blir nöjd och ställa upp på att göra saker som man 
själv inte är intresserad av eller ser någon mening med. Ett inte ovanligt händelseförlopp 
från framförallt killarna, var att tillsägelser om att bete sig på ett visst sätt istället resulterade 
i att de reagerade med att ifrågasätta eller helt enkelt nonchalera tillsägelsen. En elev berättar 
att han reagerade med ilska genom att slänga böckerna eller att lämna klassrummet.  Att 
”käfta” emot och ha en annan uppfattning ledde till stigmatisering och att man inte 
accepterades, något som alla är överens om. Jenner (2004) framhåller att den ojämlika 
relation som råder mellan lärare och elev kan ge utrymme för övergrepp och kränkningar. 
Han visar på undersökningar som bekräftar hur elevers beteende avspeglar lärarens 
förväntningar. Det faktum att läraren har makten, vilket ställer krav på anpassning, blir 
tydligt här menar jag. 
 
Att lärarna ska visa en genuin omsorg om eleven, vara förstående och omtänksamma 
samtidigt som de ska ge den hjälp som eleven behöver framkom tydligt i intervjuerna. Flera 
elever upplevde att de inte fick tillräckligt med hjälp. De upplevde brist på förståelse för 
svårigheter de hade. Det hände att elever blev negligerade och anklagade för att inte vara 
med utan syssla med annat när de i själva verket inte förstod. Flera elever upplevde ovilja 
från läraren att förklara en gång till. De kunde möta uttalande som Skärp dig nu! De 
uttryckte rädsla för att be om hjälp och valde därför istället att sitta av tiden och inte göra 
något eller prata med kamrater. Tyvärr är detta säkert ganska vanligt förekommande 
företeelser vilket det absolut inte borde vara. Jag tänker att det kan säkert hänga samman 
med lärares ofta uttalade stora arbetsbörda och känsla av att inte räcka till. I stressituationer 
är det lätt att reagera på ett inte lämpligt sätt. 
 
Flera elever menade att lärarna nästan aldrig anpassade undervisningen efter deras behov. 
Det var inte ovanligt att läraren löste uppgiften åt dem eller sa hur den skulle lösas. Kinge 
(2000) framhåller vikten av att inte betrakta barnet som ett objekt som vi ska ”göra något åt” 
utan i stället ”göra något tillsammans med” och vara en lyssnande, intuitiv, registrerande och 
accepterande medmänniska. Persson (2001) menar att problemet kan vara skolans och inte 
elevens eftersom skolan inte förmår att möta och ta tillvara den naturliga variationen av 
olikheter hos elever. Han hävdar att skolmiljön måste vara anpassad till elevens 
förutsättningar annars kan den vara en riskfaktor som förstärker elevens problem. Detta 
ställer krav på läraren att anpassa innehåll och undervisningsmetoder till elevernas olikheter. 
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Här menar jag att lärarkåren ganska genomgående inte har ett tänk eller kunskaper att möta 
varje individs olikheter. Jag menar att skolans undervisning av tradition har handlat om att 
undervisa en grupp elever där alla bör ta till sig undervisningen och gör man inte det så blir 
man hänvisad till specialundervisning som ofta går ut på att komma ikapp de övriga. Det 
handlar vanligtvis om att göra precis samma saker som de övriga i klassen, möjligen lite 
färre uppgifter. Vygoskijs teorier kring den proximala utvecklingszonen blir här påtagliga 
och viktiga för mig och visar hur angeläget det är att utmana eleven på rätt nivå.  
 
När svårigheterna blev för stora upplevde framförallt flickorna ibland ”en tycka synd om-
känsla” eller ”det slipper du göra-känsla” från lärarna. Detta var något som upplevdes snällt 
men inte positivt. Eleverna upplevde att de inte lärde sig något och så kände de sig dumma 
och dåliga. Det var inte så man ville bli bemött. Westerlund (2009) påtalar vikten av att 
bestämma den proximala utvecklingszonen för varje elev eftersom den är individunik och 
eleven måste få rätt utmaningar i skolan för att utvecklas. Genomgående framgick det i 
intervjuerna att flickorna upplevde sig ha stora svårigheter men de valde att vara tysta och 
snälla. Här ser vi de fogliga flickorna som vi måste se till att stärka är min tanke. Pojkarna 
sänder tydliga signaler om att de inte bryr sig.  De förefaller vara betydligt mer 
självständiga. Pojkarna såg sig själva som störiga och bråkiga och klargjorde att de inte var 
benägna att anpassa sig. De skulle kunna mer men brydde sig inte. Det blev liksom prestige 
att inte tillmötesgå läraren. 
 
Att vissa elever upplevde ett tydligt utanförskap framkom tydligt vid några intervjuer. Det 
kunde bero på att man upplevde att läraren favoriserade vissa elever: ”de som var som han, 
lite finare och så”. Här blev en elevs stolthet över sig själv och oviljan att anpassa sig och bli 
som läraren mycket tydlig. Detta stärkte ytterligare utanförskapet. En intervjuperson kände 
ett tydligt utanförskap eftersom hon alltid fick gå ut och arbeta i liten grupp med de störiga 
killarna. Henriksson (2009) lyfter vikten av att läraren visar eleven pedagogisk tillgivenhet 
och menar att läraren ska agera i klassrummet så att alla elever känner sig sedda för vem de 
är, som enskilda och värdefulla människor. En av intervjupersonerna tvingades byta klass 
och lämna sina klasskamrater för att få mer stöd och hjälp. Möllås (2009) framhåller vikten 
av att delaktighet i en kompisgemenskap har en avgörande betydelse för om eleven når 
framgång trots en komplicerad skolgång. Att kompisar är viktigare än kunskap framkom 
tydligt i min studie. Även Lofors – Nyblom (2009) kom i sin studie fram till att vänskap 
framstod som viktigare än kunskap. Utan social kommunikation sker ingen utveckling i vare 
sig språk eller tänkande Westerlund (2009). Vygoskij (2001) tar upp vikten av att barn 
behöver träning i att tillsammans med andra reflekterar kring saker de varit med om 
eftersom då aktiveras känslolivet och då kan tänkandet ta fart. Det är viktigt att notera att det 
fanns elever som upplevde det lugnt och behagligt att få gå ifrån för att få hjälp. De kan 
finnas med i klassgemenskapen men ändå känna sig utanför och uppleva att de har svårt att 
komma till tals. 
 
Resultatet som kom fram i min studie sammanfaller i mångt och mycket med resultatet från 
liknade studier. Jag kan konstatera att skolminnena väcker starka känslor och stort 
engagemang. Likaså att eleverna gärna pratade och berättade om skolminnen. Eleverna kom 
ihåg en hel del från sin grundskoletid men framförallt föreföll de minnas det negativa som 
hänt dem eller som de blivit utsatta för. Att skolans och lärarnas sätt att bemöta eleverna har 
betydelse för lång tid framöver framkommer tydligt i min studie. Detta kan uppfattas som 
både skrämmande och fascinerade för oss som möter barn och ungdomar i vår profession. 
Intressant att notera är att eleverna är mycket måna om att inte nämna lärares namn, lärare 
som de upplevt att de inte blivit väl behandlade av men inte heller namnen på lärare som de 
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upplevt mycket positivt. Trots dåligt bemötande från lärare tolkar jag det som att eleverna är 
mycket lojala och inte på något sätt vill smutskasta den enskilde läraren. Är det den ojämlika 
relation som gör sig gällande eller en respekt för den enskilde läraren eller hur kommer det 
sig? Detta borde vi lärare kanske ta till oss och lära oss av när vi pratar om våra elever. 
 
Lärarens bemötande är av största vikt för att elever ska uppleva sin skolgång trivsam, positiv 
och känna lust till lärande. Eleverna uttryckte också att det är viktigt att få rätt stöd och hjälp 
utifrån sina behov och förutsättningar. 
 
Vid första anblicken av resultatet får jag en känsla av att lärare för elever i lägre åldrar har 
ett bättre bemötande mot sina elever än lärare till äldre elever. Efter en mer ingående analys 
av resultatet blir det ganska tydligt för mig att det inte är så utan jag tolkar att det beror på 
att olikheter och svårigheter inte utkristalliserats så tydligt i de lägre åldrarna och att det då 
är lättare att bemöta alla eleverna i gruppen lika. Det upplevs då att man blir bättre bemött 
när man behandlas som alla andra. Kanske är det så att den enskilde elevens svårigheter och 
problem har blivit mer tydliga för eleven själv och att denne på detta viset är mer känslig 
och lyhörd för hur han/hon bemöts är min tanke. 
  
Resultatet visar att det under grundskoletiden är den enskilde läraren och dennes insatser 
som gör intryck och som lyfts på ett positivt sätt i berättelserna. Denne lärare kan 
förekomma på vilket stadium som helst men har blivit väldigt avgörande och betydelsefull 
för eleven under sin skolgång. Den lärare, som är förstående, som lyssnar och som det känns 
naturligt att fråga om man inte förstår, finns att hitta på alla stadier. Likaså finns läraren med 
det sämre bemötandet på alla stadier. Det är uppenbart att den enskilde läraren blir mer 
framträdande och betydelsefull ju äldre man blir vilket jag menar kanske beror på att elevens 
olikheter och svårigheter har blivit tydligare för alla parter, även eleven som då kanske blivit 
mer lyhörd och känslig för bemötandet när man känner sig annorlunda. Jag tycker mig 
kunna konstatera att oavsett FN:s deklarationer och oavsett olika professionella etiska 
riktlinjer läraren har att följa verkar det som om lärarens etiska förhållningssätt och 
moraliska agerande är rotat i den enskilda lärarens personliga syn på det pedagogiska 
uppdraget. Det är verksamhetens kultur där personalens kompetens, kreativitet och 
professionella inställning är betydelsefull som är avgörande (Skolverket, 2004). 
 
Somliga elever tycker att det är skönt att få gå ifrån och arbeta i liten grupp medan andra vill 
ha hjälpen inom klassen. Att få känna delaktighet med kompisar och tillhörighet i klassen 
tycks vara väldigt avgörande. Här ställer det väldigt stora krav på oss lärare att vara lyhörda 
och känna inlevelse för eleven och dennes önskningar eftersom många elever tycks ha svårt 
att erkänna och visa sina problem. Man vill ju vara och göra som de andra och kanske är det 
då bättre att bli kallad ”lat” än att man ska upplevas som dum. Något som jag ser som 
alarmerande var de som uttryckte att det hade aldrig gått om inte mamma hade ställt upp och 
tjatat och bett om hjälp. Det var mamma som såg till att Kalle och Lisa fick hjälp och stöd. 
Mammorna tog reda på vilka hjälpmedel som fanns och som just deras barn kunde ha nytta 
av. Det var de som talade om för lärarna vilket stöd och hur hjälpen skulle se ut. Detta kan 
väl inte vara rimligt. Vad händer med alla våra elever som inte har en mamma eller pappa 
som kan eller orkar kämpa om stöd för sitt barn? Det är lärarens uppdrag att kunna möta 
varje elev utifrån dennes förutsättningar och ge den hjälp som varje enskild elev behöver. 
Lärarna måste inneha den diagnostiska kompetens som Jenner (2001) talar om. Att 
tillgodose elevernas olika bakgrund, behov och förutsättningar är ett dilemma som skolan 
ställs inför (Säljö, 2000). 
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Vikten av att få sin diagnos så tidigt som möjligt var något som alla berörda tog upp, inte 
minst eftersom det upplevdes vara en faktor som påverkade hur man blev bemött. De som 
fått diagnos framhöll utan tvekan att bemötandet från lärare ändrades till det positiva efter 
diagnosen.  Detta är intressanta tankar i tider när diskussionen kring fördelar och nackdelar 
med diagnoser förs både i media och ut i verksamheten. Flera av berättelserna i intervjuerna 
för tankarna till begrepp som utanförskap, marginalisering och stämpling. Anmärkningsvärt 
är att samtliga som hade fått en diagnos önskade att de fått den tidigare eftersom de 
upplevde att de fick betydligt mer och bättre stöd efter sin diagnos. De upplevde också att 
lärare bemötte dem betydligt bättre och med större förståelse när de fått sin diagnos.  Att 
diagnos skulle upplevas stämplande eller stigmatiserande framkom inte hos någon av de 
intervjuade utan man upplevde endast fördelar med diagnosen. Någon elev uttryckte: Man 
måste ha det på papper annars tror de inte att man har svårigheter. Mina funderingar är om 
de som är motståndare till diagnos är de som förvaltar pengarna. De är ju väl medvetna om 
att en utredning kostar pengar och stöd som sedan kanske krävs kräver också resurser och 
resurser kostar pengar. Att eleverna fick mer stöd efter att de fått sin diagnos framkom 
tydligt hos de berörda. En annan aspekt är att vi vet ju inte vet vilka konsekvenser de 
upplever att en diagnos får för dem när de blir vuxna och ska ut i arbetslivet. 
 
En elev upplevde att läraren såg sig som lite finare än eleven. Eleven upplevde också att 
läraren inte behandlade elever väl, som inte var av samma sort som läraren själv. Detta 
upplevde eleven mycket förnedrande och negativt men eleven uttryckte ändå tydligt att han 
var stolt över sin tillhörighet och minsann inte tänkte ändra sig. Vad som är viktigt för 
eleven beror på vilken miljö eleven lever i och vilken mentalitet eleven har (Taube, 2007).   
 
Vet vi som lärare verkligen vad som händer när en elev har en upplevelse av ett bemötande? 
Elever kanske ofta uttrycker detta med att de inte blivit förstådda. Henriksson (2009) menar 
att en upplevelse inte är något objekt som kan stoppas undan när vi vill glömma och sedan 
tas fram när vi vill minnas. Upplevelsen blir en del av oss själva, en del av vår självbild sedd 
genom lärarens och klasskamraternas ögon. Henriksson hävdar vidare att elevens känsla av 
misslyckande inte har att göra med elevens inneboende svagheter utan dessa känslor uppstår 
alltid i möten med andra och de hålls vid makt genom den relation elever upplever att de har 
eller inte har med läraren och sina klasskamrater. Att så är fallet framgår hos flera elever. 
Pelle och Kalle känner vid flera tillfällen att läraren har visat eller på något sätt antytt att 
denne inte förväntar sig att de kan klara det som förväntas av dem. Likaså skyller läraren 
ibland på att eleven inte deltar eller lyssnar, när t.ex. Lisa säger, att hon inte förstår.  
 
Sammanfattningsvis tar jag upp hur eleverna önskar att en bra lärares bemötande ska vara.  
Läraren bör vara positiv och ge mycket beröm och uppmuntran. Läraren ska vara ärligt 
intresserad och närvarande i mötet med eleven. Det är viktigt att läraren ger eleven tid 
genom att lyssna på denne men också genom att ge den hjälp som eleven behöver. Det ska 
kännas naturligt och självklart för eleven att fråga och be om hjälp om eleven inte förstår. 
Det är då viktigt att läraren ger sig tid till att förklara. Att bli bemött utifrån var och ens 
behov upplevs också som viktigt samt att alla elever blir lika behandlade och respekterade 
oavsett vilken socialgrupp man tillhör. En varierande undervisning med både teoretiskt och 
praktiskt arbetssätt var också något man önskade av en bra lärare.  
 
Att bemötandet är av största vikt framgår klart och tydligt i min studie. Att alltid bemöta 
varje elev på ett bra och korrekt sätt är förmodligen en omöjlighet. Det är därför viktigt att vi 
lärare är medvetna och verkligen inser vikten av det goda bemötandet. För att komma så 
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långt som möjligt i det goda bemötandet krävs det lyhördhet, reflekterande, analyserande 
och diskurerande över det egna och andras bemötande. 
  
I ett sociokulturellt perspektiv krävs samspel med andra för att vi ska utvecklas och lära oss. 
Detta har blivit tydligt för mig i min studie likaså att elevens personliga egenskaper 
utvecklas inom ramen för den kultur och det samhälle den lever i och där skolan bara är en 
liten del.  Det är också viktigt att ha med sig att eleven hela tiden är aktiv och skapar 
helheter av det hon/han varseblir. Ingen kunskap uppstår i ett vakuum utan alltid i en social 
kontext (Vygotskij 2001). Detta kräver att för att kunna ta till oss ny kunskap och lära oss 
nya saker måste vi interagera och leva i ett samspel med andra. 
 

8.2 Metoddiskussion 
Metoden jag använt mig av är en halvstrukturerad livsvärldsintervju. Jag intervjuade fem 
gymnasieelever som var mycket positiva och som gärna svarade på mina frågor. 
Intervjuerna hade en karaktär av ett samtal där de intervjuades berättelser och erfarenheter 
stod i centrum. En fördel med att intervjua var att jag kunde ställa följdfrågor om något 
kändes oklart. Jag kunde även be eleverna förtydliga sina svar. Vid intervjuer finns säkert en 
risk för feltolkning. Jag är medveten om att jag som intervjuare söker efter vissa svar och 
ibland hör det jag vill höra.  
 
Att jag valde fem elever berodde på att jag anser det som ett rimligt antal med tanke på den 
begränsade tid jag hade på mig för min studie. Jag är inte säker på att resultatet sett 
annorlunda ut om jag hade haft flera intervjupersoner eftersom deras tankar och upplevelser 
kring lärares bemötande var samstämmigt i mångt och mycket. Studien bygger ju dock på ett 
så begränsat antal som fem elever med helt olika problematik och svårigheter. 
Frågeställningarna är allmängilltiga och inget fokus läggs på den enskilde elevens 
problematik och svårigheter, vilket gör att resultatet inte på något sätt gör anspråk på att vara 
generaliserbart. Resultatet visar på vilka minnesbilder av lärares bemötande och det stöd de 
fått som de bär med sig från sin grundskoletid. 
 
Det finns en risk att intervjupersoner vill framstå som bättre än de i själva verket är som 
elever. Detta upplevde jag inte vara fallet med mina intervjupersoner eftersom de var väldigt 
villiga till att tala om sin problematik och sina svårigheter. Ett annat problem är att det kan 
vara svårt att minnas vad man gjort, tänkt och upplevt många år tidigare. Att svaren är 
påhittade kan jag naturligtvis inte kontrollera men min uppfattning var att intervjupersonerna 
bemödade sig om att svara så uppriktigt som möjligt. Jag upplevde att de tog sig tid, 
funderade och tänkte efter innan de svarade. En fundering som jag också måste förhålla mig 
kritiskt till är om kuratorn som gjorde urvalet hade några tankar, som kan påverka resultatet, 
i valet av tillfrågade intervjupersoner. Inget i resultatet talar för att så skulle vara fallet. 
 
Att jag valde denna metod med intervjuer beror på att jag ville höra elevernas upplevelser av 
lärares bemötande. Jag hade också möjlighet att på detta sätt ställa följdfrågor och få lite 
djupare svar till skillnad om jag valt att eleverna skulle skriva brev till mig. Intervjuerna gav 
mig också möjlighet att tolka deras tonfall och kroppsspråk. Om jag valt att filma 
intervjupersonerna hade fördelen varit att jag kunnat gå tillbaka och titta och tolka 
kroppsspråket om och om igen. Det kan då varit svårare att få villiga intervjupersoner. Jag 
tror också att många upplever det svårare att vara ärlig och naturlig vid filmade intervjuer. 
Min uppfattning är att den metod jag valde gav mig mycket som jag kunde ha nytta av i min 
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studie. Citaten som redovisas ger också läsaren möjlighet att själv kontrollera rimligheten i 
tolkningarna.  
 

8.3 Analys 
Under denna rubrik görs en analys av resultatet utifrån de teoretiska utgångspunkterna i 
studien. Min utgångspunkt är att skolan är en socialisationskälla tillsammans med flera 
andra.  

I min studie har jag endast lagt fokus på skolan som socialisationskälla. Att skolan är en 
kulturell aktivitet där människor befinner sig i ett samspel där kunskaper och värderingar 
skapas blir min utgångspunkt. För att lära och kunna ta till oss ny kunskap är det av största 
vikt att vi interagerar. Enligt konstruktivistisk teori är utgångspunkten att eleverna själva 
konstruerar sin kunskap men den konstruktivism som Piaget företräder kan sägas vara 
individualistisk konstruktivism (Säljö, 2000). Den betonar hur individens personliga 
egenskaper utvecklas inom ramen för den kultur och det samhälle vi lever i. 

Jag är medveten om att andra socialisationskällor har inverkan på elever upplevelser av sin 
skolgång men har i möjligaste mån försökt att lägga dem åt sidan. Andra socialisationskällor 
kan vara elevernas familjer, kamrater, bostadsområde man lever i och fritidsaktiviteter. Jag 
menar att dessa socialisationskällor är avgörande för hur eleverna upplever och tolkar sina 
skolerfarenheter. Säljö (2000) framhåller att utveckling är en socialisation in i en värld av 
handlingar, föreställningar och samspelsmönster som är kulturella och som existerar i och 
genom kommunikation. De skiljer sig därför åt i olika samhällen och livsmiljöer. Detta 
måste jag ha med mig i tolkningen av elevernas intervjusvar eftersom eleverna kommer från 
olika miljöer och kulturer och har olika erfarenheter med sig. Att världen upplevs olika i 
olika miljöer. Ur ett sociokulturellt perspektiv blir detta avgörande för hur vi tänker och 
föreställer oss vår omvärld (Säljö). Enligt flertalet intervjupersoners beskrivningar utgår 
skolans undervisning ifrån att alla elever befinner sig på samma utvecklingsnivå, har samma 
förutsättningar och har samma upplevelser av sin omvärld. Skolans brist på att ge 
tillrättalagd undervisning menar jag talar för att den missat budskapet om att alla individer 
ständigt befinner sig i olika utvecklingszoner. Här är det viktigt att lyfta fram Vygotskijs 
(2001) teori kring den proximala utvecklingszonen. Vygotskij lyfter vikten av att lärarens 
roll är att utmana elevens tänkande. Här framhåller jag vikten av diagnostisk kompetens 
(Jenner, 2001). 

I min studie blir den symboliska interaktionistiska teorin också användbar eftersom 
människans uppfattning om sig själv enligt den skapas av hur hon bemöts av andra och hur 
hon tolkar detta bemötande. Säljö (2000) framhåller också här att hur vi i detta sammanhang 
tolkar en situation sker utifrån ljuset av tidigare erfarenheter. Säljö tar även upp att vi lägger 
olika betydelser i gester, miner och ord vilka också blir avgörande för hur vi upplever en 
situation. Här framhåller jag vikten av att läraren är lyhörd och reflekterande över sitt eget 
bemötande av eleven. Att jag-medvetandet också utvecklas genom samspel med andra talar 
Mead (1934/1976) om. Speciellt viktiga är då de som vi ser som bärare av normer och 
värden.  
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Jag ser socialisation som en process som finns med genom hela livet. Skolan är ett tillfälle 
för socialisation. I denna miljö sker en process där förmågor, värderingar och attityder till 
sig själv och sin omgivning utvecklas. I denna process bör eleven finnas med i en dialog 
med rimliga krav, utmaningar och möjligheter för att utvecklingen ska bli så gynnsam som 
möjligt. 
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9. Förslag till fortsatt forskning 
 
Eftersom debatten om diagnosens vara eller icke vara pågår, så vore det intressant att 
bedriva forskning om diagnosens funktion och betydelse. Forskningsfrågorna kunde 
formuleras kring elevers upplevelser av bemötande från lärare och annan skolpersonal före 
och efter en diagnostisering. Elever som först gått i skolan utan att vara diagnostiserade och 
som får en diagnos under sin skoltid intervjuas för att berätta om skillnader och olikheter i 
bemötande före och efter diagnos. 
 
Det resultat jag fick i min studie gällande elevers upplevelser av att få en diagnos gör att det 
skulle vara intressant att fördjupa sig i fler elevers upplevelser av att ha fått en diagnos. 
Vilka för och nackdelar de upplever med att vara diagnostiserad. Likaså hade det varit 
mycket intressant att få höra lärares uppfattningar om diagnostisering av elever. 
 
En annan fråga som dykt upp under arbetets gång rör jämförelser mellan ”vanliga elever” 
som går på ett teoretiskt nationellt program på gymnasiet och elever i behov av särskilt stöd. 
Hur upplever ”vanliga elever” sin grundskoletid när de ser tillbaka på den i backspegeln, vad 
gäller lärares bemötande och insatser och utmaningar de ställts inför? 
 
Hur upplever elever som passat in, lyckats, klarat sig bra och trivts i skolans värld lärares 
bemötande av de klasskamrater som varit i behov av särskilt stöd under sin skolgång? Det 
vore intressant att få höra hur de upplevt att lärare behandlat deras klasskamrater. 
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10. Slutord  
Till alla lärare! 
Just Du är viktig! Det är just Du som kan göra skillnad för dina elever. Jag har i min studie 
fått bekräftat betydelsen av det goda mötet, mötet som skapar trivsel, delaktighet, 
tillhörighet och motivation i skolan. Att lärares bemötande är av största betydelse för 
elevens motivation och lust till lärande är tankar som jag burit med mig och funderat mycket 
på både som lärare men framförallt som förälder. Nu har jag fått detta bekräftat och att jag 
delar dessa tankar och funderingar med forskare, skolutvecklare och många andra 
verksamma lärare känns hoppfullt för skolans framtid. 
 
En eftertänksam lärare ger förutsättningar för upplevelser av glädje och i detta vilar också 
förväntade, framtida glada upplevelser skriver Henriksson (2004). Genom min studie har jag 
fått bekräftat hur oerhört viktig den pedagogiska relationen mellan elev och lärare är, för 
elevernas emotionella men också för deras kognitiva utveckling.  Henriksson (2004) anser 
att en relation till en lärare som varit betydelsefull kan vara starkare än både vänskap och 
romantisk kärlek. Min slutsats blir att för att lyckas i skolan är det viktigt att känna sig sedd 
och bekräftad av sin lärare, för den man är eller för det man försöker göra eller inte gör. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor. 
Berätta om din skoltid! 

Hur upplever du att lärarna såg på dig under tiden i grundskolan? 

Berätta om vilket stöd du fick under din grundskoletid.  

Vilket stöd från skolan/lärarna upplever du att du saknat?  

När du ser tillbaka på din grundskoletid. Vad upplever du att du särskilt minns? 

Berätta om hur du blev bemött. Ge gärna exempel! 

Vad önskar du varit annorlunda under din tid i grundskolan? 

Berätta hur du tycker att en bra lärare ska vara. 

Fanns det någon annan vuxen person i skolans värld som var extra betydelsefull för dig?  
Vad var det hos den personen som var så betydelsefullt. 
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