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Institutionen för pedagogik 
 
 
Abstrakt 
 
”Vinstvarning i skolans relationskapital” - lärarens ansvar att skapa elevrelationer 
 
” Profitwarnings in the capital of relationships in school” – the teacher`s responsibility to create 
relationships to students. 
 
Bakgrund: 
Ett av grundskolans problem är elever som totalt saknar motivation till all form av skolarbete. De 
saknar den egna inre motorn till att ens försöka och skapar istället oftast disciplinära problem under 
skoldagen vilket påverkar kamrater och studiemiljö negativt. 
 
Syfte: 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om de regelbundna veckosamtalen (PH) á femton 
minuter mellan lärare och enskild elev betyder något för eleven och dennes motivation till 
skolarbetet. Dels som helhet men även om det är något i själva samtalet/dialogen som är primärt 
och ger speciell effekt på elevens motivation. 
 
Metod 
Min studie grundas på enkäter och en empirisk del med intervjuer av några elever med olika 
meritvärden i högstadiets årskurs 9. 
 
Resultat: 
Vad anser eleverna om det regelbundna PH-samtalet?  
 - Det beror mycket på handledarens unika och komplexa kompetens. 
Har samtalet någon betydelse för elevernas studieresultat? 
 - Ja och det hör ihop med den tidigare frågeställningen.  
Finns det något negativt med PH-samtalet? 
 - Ja, om PH är vid fel tidpunkt under dagen och om handledaren inte utför PH 
samtalet på det sätt som ingår i skolans koncept. 
Hur stor betydelse har loggboken? 
 - Oavsedd om eleven är självgående eller ej så har den en funktion.  
Finns det något annat värde med detta PH-samtal? 
 - Ja, den unga individen har ett enskilt personligt möte i femton minuter med en 
vuxen. Ett ögonblick som, beror på pedagogen, på sikt kan skapa en nära relation och därmed 
påverka uppfattningen om skolan och dess krav. 
 
 
Nyckelord: 
Elevmotivation, lärarmotivation, loggbok i skolan, lärarens kärnkompetenser, kommunikativ 
kompetens, elevkommunikation, elevrelation, elevförtroende, elevrespekt. 
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1 Bakgrund 

Allt fler elever lämnar grundskolan med ofullständiga betyg vilket är ett rejält misslyckande för 
skolan. Varför uppnår de inte godkänt i grundskolebetygen? 
  
Ett av problemen är eleverna som är totalt omotiverade till all form av skolarbete. De saknar den 
egna inre motorn till att ens försöka och skapar oftast disciplinära problem under skoldagen vilket 
påverkar kamrater och studiemiljö. Vilken betydelse har egentligen relationen lärare - elev i detta 
sammanhang? Finns det någon primär grundförutsättning i relationskapitalet som måste 
tillgodoses innan skolarbetet kan börja? Kan det ha något med vad lärarens uppdrag omfattar eller 
med kärnkompetenser som en lärare måste känna till? 
 
”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.” 
En likvärdig utbildning, Lpo94 
 
Eleven är inom marknadsterminologin en kund. Skolan ska leverera det behov den enskilda 
elevens egna förutsättningar kräver. Detta för att uppnå ett så bra resultat som möjligt för att kunna 
möta framtidens krav. I och med att samhället har förändrats och eleverna speglar samhället så har 
naturligtvis lärarrollen förändrats. Skolan får speciellt ett tyngre uppdrag i de fall där eleven inte 
har tryggheten och det naturliga stödet från hemmet. 
 
Jag upplever att skolan och lärarkåren har förlorat sin auktoritet. Begreppet ”eleven i centrum” 
skapar osäkerhet hos rektorer och lärare till att våga ställa krav och att sätta tydliga gränser. 
Dessutom är föräldraansvaret idag inte lika självklart då familjernas livssituationer har förändrats. 
Som lärare möter jag flertalet vilsna ungdomar som är ensamma och otrygga i sin tillvaro. Detta 
yttrar sig i negativa attityder och beteende som direkt påverkar och försämrar studieresultatet. 
Media rapporterar om lärare som utsätts för våld av elever eller elever som under skoldagen 
ständigt blir utsatta för mobbning. Den professionella kåren inom pedagogik och lärarutbildning 
ifrågasätts kraftigt och stundtals förhånas den av media. Sant eller ej?  
 
Det enda vi vet är att skolan genom eleverna avspeglar samhället. Det medför nya krav. Den 
nutida lärarens främsta kompetens, förutom ämneskunskapen, måste vara den kommunikativa 
förmågan. Att kunna skapa en positiv arbetsmiljö, ha en öppenhet, en ömsesidigt tillåtande attityd, 
ha en nyfikenhet och ändå ha fokus på det innehåll som en ämneslektion kräver. Enligt Läroplan 
för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) under ”Skolans uppdrag” går det att läsa: 
 
”Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet.”  

Min erfarenhet säger att respekt är en förutsättning för att ett möte överhuvudtaget skall ske 
mellan människor. Speciellt i lärare – elev situationen då läraren redan i sin yrkesroll har ett 
maktövertag. Denna nödvändiga respekt från lärarens sida i elevsituationer bör då kunna öppna en 
dialog och kommunikation som ger trygghet hos eleven. Signalen att jag som lärare respekterar 
dig, jag vill dig väl och är beredd att stödja dig i ditt skolarbete är viktig.  

Om vi nu enligt (Trondman,1999) måste förändra kommunikationen, vad lämnar vi då bakom oss, 
vart är vi på väg och med vilka konsekvenser, hinder och möjligheter? PH-samtalet, det personliga 
handledarsamtalet, vilket jag här efter kommer att benämna med PH, kan då vara en nyckel och 
möjlighet till att skapa en ärlig och varm relation. En relation som kan skapa både ömsesidig 
respekt och motivation hos eleven. Slutbetygen i år9 är så viktiga inför gymnasieval och 
framtidens arbetsmarknad att varje elev ska kunna lämna grundskolan med minst G i samtliga 
ämnen.  
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Jag vill genom den här studien försöka förstå och beskriva på vilka olika sätt motivation kan 
skapas och vad fenomenet relationskapital ur ett socialpsykologiskt perspektiv egentligen är och 
skulle kunna betyda.  
Termen sociologi är läran om det sociala. Enligt Peter Nilsson (2005) beskriver Egidius sociologin 
som: 
  
“Vetenskapen om människors beteenden i grupp, om gruppbildningar och sociala institutioner 
samt om gruppers och samhällsförhållandens inflytande på individers beteende i form av 
attitydbildning, intresseutveckling, konsumtionsvanor etc”. 
 
Definitionerna är breda vilket ger naturliga överlappningar mellan sociologiämnet och 
pedagogiken. Pedagoger och sociologer delar intresset för utbildningssystemet i samhället, men 
också för utbildningens betydelse i samhället i stort.  
Med utgångspunkt i en del av den tidigare forskningen finns Mats Trondmans Kultursociologi 
som visar på en studie om högstadieungdomars syn och förväntningar på en bra lärare och den 
sköra auktoritetens möjligheter samt Håkan Jenner och hans studier i motivationsarbete i skola och 
behandling.  
 
Min studie grundas på enkäter och en empirisk del med intervjuer av elever med olika meritvärden 
i högstadiets årskurs 9. Tolkning och analys har skett omväxlande genom hela processen vilket 
pågick vårterminen 2008. Vid undersökningen har jag två års erfarenhet av denna skolforms 
organisation och är mycket nyfiken på just PH samtalet. PH samtalet i denna form är ett nytt 
verktyg inom skolans värld. Skapat av vuxna vilket gör det extra intressant att ta del av vad 
eleverna egentligen anser. 
 

 



 6 

2 Syfte och problemformulering 
 
Mitt syfte med denna studie är att undersöka om de regelbundna veckosamtalen (PH) á femton 
minuter betyder något för eleverna i deras motivation till skolarbetet och skolan som helhet. 
 
Jag vill dels se hur stor del av eleverna i enkäten från skola A som upplever nyttan av PH under 
läsåret 2007-2008 eftersom PH samtalet då nationellt förändras men jag vill även undersöka om 
det är något i själva PH-samtalet som är av sådan vikt att det eventuellt skulle kunna ge effekt på 
just elevens studiemotivation. 
 
Undersökningen grundar sig på frågan om PH-samtalet mellan lärare – elev påverkar motivation 
och studieresultat i skolan.  
 
Vad anser eleverna om det regelbundna PH-samtalet? 
Har samtalet någon betydelse för elevernas studieresultat?  
Finns det något negativt med PH-samtalet? 
Hur stor betydelse har loggboken? 
Finns det något annat värde med detta PH-samtal? 
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3 Tidigare forskning 
 
3:1 Uppsatser via internet 
 
Jag har via internet funnit några forskningsarbeten med inriktning på motivation och relationen 
lärare och elev. Läraregenskaper, undervisningssätt, lektionsupplägg och att ha roligt tillsammans 
påverkar motivationen hos elever år5-9 (Björk & Löfstedt, 2006). I en annan studie med elever på 
ett yrkesförberedande program framkommer sex faktorer som påverkar deras motivation. Läraren, 
arbetssätt, dialog och delaktighet i undervisningen, nyttan med kunskapen samt intresset för 
ämnet. I intervjuer framkom också att elever med ett mål med sin utbildning hade en högre 
motivation. Vikten av att lärarna betraktar eleven ur ett helhetsperspektiv samt elevens aktuella 
förutsättningar ansågs vara minst lika viktig enligt den studie som Floken& Thome gjort 2005. En 
annan studie tar upp relationer i skolan (Ilvesten, 2007). Här beskrivs lärarens kompetens som en 
faktor som inver-kar starkt i mötet med eleven i skolans motivationsarbetet. I Ilvestens intervju 
med ett antal hög-stadie elever beskriver många att kommunikationen mellan lärare – elev inte är 
tillfredställande. Jag hittade också en studie om loggbokens betydelse (Märit Thomsson, 2007). 
Resultatet säger att lärar-na tyckte att arbetet med loggboken var bra. De fick därmed chans att 
kommunicera med vårdnads-havarna genom loggboken. Vårdnadshavarna var positiva att få insyn 
i skolarbetet. Eleverna förstod däremot inte hela syftet med loggboken och deras uppfattningar var 
relativt negativa. De ansåg loggboken vara stor, klumpig och jobbig att skriva i. Jag reagerar på att 
om eleverna, som är det centrala, inte anser sig behöva loggboken då riskerar arbetet med den att 
falla.  
Det finns uppenbarligen en hel del undersökningar på hur elever och lärare egentligen vill ha 
skolarbetet men ändå framkommer ytterst få positiva bevis på att skolor lyckas. Stannar dessa 
undersökningar vid ordet? Tar det praktiska arbetet för mycket tid?  
 
3:2 Litteratur 
 
I skriften ”Motivation & motivationsarbete i skola och behandling” (1999) utgiven av 
Myndigheten för skolutveckling diskuterar Håkan Jenner några viktiga teman i pedagogisk 
motivationsforskning. Vad händer inom människor i givna situationer och vad bör en lärare känna 
till för att en positiv motivation ska kunna uppstå. Han drar även några slutsatser gällande konkret 
motivationsarbete.  
Jenner (1999) refererar till flera andra forskarresultat så som följande exempel: 

• Schön myntade uttrycket ”Pedagogrollen bör gå i riktningen mot att pedagogen blir en 
reflekterande praktiker”, vilket betyder att det är en person (läs läraren) som är forskare i 
praktiken, som reflekterar över de fenomen som man möter och över sina tidigare 
tolkningar som varit underförstått i handlandet.  

• Molander menar att fakta och påstående blir kunskap först när man använder dem i 
praktiken. Det är liksom ingen poäng att läraren kan en massa om teorier och metoder om 
den samme ej samtidigt kan använda kunskapen på ett adekvat sätt i kontakterna med 
eleverna. Tyvärr är just detta allt för vanligt i skolan idag. Både när det gäller 
nyexaminerade lärare och lärare som varit på fortbildning. Reflektion och diskussion 
prioriteras inte då tiden är knapp. 

• Josefson framhåller att urskiljningsförmåga är en central ingrediens i den kunskap som 
behövs för att se det unika i den enskilda eleven och en improvisationsförmåga i 
oförutsägbara situationer.  

 
I boken ”Kultursociologi” presenteras en rad konkreta studier av Mats Trondman, professor i 
kultursociologi vid Växjö universitet. Med sin bakgrund av stor kunskap och erfarenhet om barn 
och unga ur ett kultursociologiskt perspektiv försöker han förstå och diskutera vår tid, 
människorna av idag och deras vardagskulturer. Fokus ligger i denna undersökning på kapitlet 
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”Från företräde till relationskapital”- om den sköra auktoritetens möjligheter (Trondman, 1999). 
Relationskapitalet i skolan behöver utökas men vågar lärarna detta? Vågar och kan våra 
lärarutbildningar ställa annorlunda krav på kommande generationer lärare, förutom 
ämneskompetensen?  
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4 Teori 
 
4:1 Håkan Jenner - Motivation 
Teorierna om vad motivation bygger på har varierat sedan de gamla grekerna. Det som anses gälla 
idag enligt Jenner (1999) är en fördjupad kunskap och användandet av teori i vissa avgränsade 
delar i en problematik. Sökandet efter svaret på frågan varför är egentligen själva 
motivationsarbetet.  
De viktigaste faktorerna som styr mänskligt beteende i den kognitiva motivationsprocessen är 
tankar, förväntningar och aningar som individen själv har inför kommande händelser. Detta 
beteende anses vara målorienterat och ha medvetna avsikter. När det gäller valet av mål och 
önskan att nå det, baseras det på tidigare erfarenheter. Har i detta fall eleven lyckats eller har 
eleven ständigt misslyckats. Det som väger tyngst styr handlandet.  
I denna process betyder det oerhört mycket att läraren visar att verkligheten överskridits och 
därmed sänks målen eller läraren visar att möjligheterna att lyckas underskattas och därmed höjs 
målen. Hur högt ribban ska läggas är en skyddsmekanism för att kunna undvika upprepade miss-
lyckande eller minskad självtillit. Hellre anklagelse för lättja än risken för misslyckande, det vill 
säga obegåvad och ett hopplöst fall. Det är tyvärr lätt för läraren att då sätta etiketten ”lat” på 
eleven. Men det man inte får glömma är att lärarens roll är att hjälpa eleven att bestämma 
realistiska mål och ge den trygghet som behövs för att eleven ska våga vilja. 
 
Tre viktiga samverkande motivationsfaktorer är, enligt Jenner, för det första en inre faktor en så 
kallad drivkraft. För det andra en målsträvan – motivation och handlande riktas mot betyg, status, 
glädje, stolthet etc och för det tredje kan en växelverkan uppstå mellan dessa två tidigare nämnda 
faktorerna som då hör samman med självförtroende och måluppfyllelse eller ej. Det intressanta 
och betydelsefulla är att motivationen påverkas av avståndet till målet. Därför måste strategin vara 
att arbeta med konkreta och mer kortsiktiga delmål. Detta innebär att man hellre ska räkna 
framstegen än ständigt mäta sträckan till målet. 
 
Värdet av själva målet är vad eleven själv uppfattar som värdefullt och värt att uppnå. Läraren 
sätts därmed på prov gällande perspektivseende och kontextualisering, förmågan att se eleven i ett 
sammanhang. Vidare kan nämnas att i denna målsträvan uppstår fyra grundmönster av 
konfliktsituationer.  
1) Val mellan två lika attraktiva alternativ. 
2) Val mellan två lika litet önskvärda alternativ. 
3) Önskan att nå målet men med rädsla. Det uppstår en utmaning.  
4) Ett närmande till ett mål men förlust av ett annat mål.  
Jenners utgångspunkt är att motivation inte är en egenskap hos individen utan en följd av de erfa-
renheter man gjort och det bemötande man får.  Idag är det relativt stor enighet om att pedagogiskt 
handlande mest centrala delar består av kommunikation. Oavsett vilken elev, gäller det hur man 
blir sedd inte om man blir sedd. Därmed ställs det krav på läraren att inte utnyttja övertaget på ett 
oetiskt sätt.  
 
4:1:1 Lärarens kärnkompetenser 
Lärarens förmåga att ta till sig denna insikt och att använda sig av följande kompetenser är 
motivationsarbetets kärna enligt Jenner. 
 
1Perspektivseende 
Det innebär att läraren ser världen med elevens ögon och detta kräver en uppriktig önskan att vilja 
förstå och en förmåga till inlevelse. Här tillkommer kontextualiseringen vilket är förmågan att se 
eleven i ett sammanhang. Hur är stunden då lärare & elev möts? Tre nyckelord som kan tydliggöra 
förutsättningarna för mötet är När,Var och Hur. 
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2 Professionell hållning 
Läraren ansvarar för att mötet blir en bra start till en fortsatt god relation. Ett gott bemötande är 
ba-sen för motivationsarbetet då det är viktigt att elevens beroendeställning (position) ej förstärks. 
Lä-raren har alltid en formell och informell maktposition och den obalansen går det inte att 
komma ifrån. Samtidigt är antagligen ingen av dagens pedagoger som skulle vilja ha tillbaka 
skoldisciplinen från mitten av 1900-talet. Den empatiska förmågan hos läraren är speciellt viktig 
för att förstå vad det kan innebära för en elev att ha dålig självkänsla och kanske flertalet 
misslyckande bakom sig samt hur elevens egna tolkningar av detta plus framgångar också får en 
avgörande bety-delse gällande motivationen. Läraren förutsätts själv ha förmågan att öppet och 
kritiskt reflektera över sitt eget arbete.  
 
3 Etisk hållning 
Det finns ett pedagogiskt innehåll i detta möte som parterna samlas kring exempelvis produkten 
”kunskap”. Antingen kan den levereras färdigpackad eller som en process som eleven är 
medskapare till. Mötet kan påverkas av parternas vardagskulturer. Vad har läraren för män-
niskosyn? Hur är läraren själv? Hur är förhållningssättet till andra människor? Hur ska en 
människa vara? Hur vill läraren andra ska vara mot denne? Hur bemöter läraren andra? Är det 
effektiviteten som är i förgrunden eller etik och värnande om människovärdet? Det är inte så 
komplicerat egentligen säger Jenner utan det är grundläggande erfarenheter av respekt, hopp, 
tilltro och tillit. Den enskilda eleven måste få känna sig respekterad som människa. Känslan av ett 
positivt möte blir starkare om eleven är i underläge men bemöts med respekt. 
 
4 Attribution = orsaksförklaring 
Om motivation handlar om bemötande vem har då rätt i den situationen? Den tolkning man gör av 
den ”andres” beteende avgör hur samarbetet kommer att utvecklas. Då uppstår nästa fråga om hur 
vi tolkar vad som sker. Attribution betyder just orsaksförklaring och kan beskrivas med att det är 
vad vi människor gör hela tiden, nämligen skapar orsaksförklaringar av eget eller andras beteende 
för att helt enkelt skapa mening i livet. Därför måste en lärare försöka läsa av sina elever.  
 
Några bidrag till denna förståelse kan vara:  
 
Elevens attributionsmönster.  
De elever som vid misslyckande alltid säger att de inte har förmågan, varken kan eller vill ta vara 
på den kapacitet de faktiskt har. Som lärare framhävs ibland ansträngningens betydelse för 
framgång. För eleven med gott självförtroende fungerar detta men absolut inte för den med dåligt 
självförtroende. Det kan till och med uppfattas som ett hån då viljan redan har funnits men eleven 
kan trots allt inte eller kanske inte ens törs. De bevingade orden ”Framgång föder framgång” 
innebär för de med svagt självförtroende att framgång föder osäkerhet. Misslyckande kopplas lätt 
till dem själva medan framgångar allmänt kopplas till externa faktorer som ”Det var bara tur!” 
 
Läraren måste dessutom vara klar över sitt eget attributionsmönster. Hur ser egentligen läraren på 
elevens ansträngningar? Skyller läraren misslyckanden på eleven det så kallade elevmaterialet och 
tar själv åt sig äran för framgångar? Bildar läraren snabbt en uppfattning som sedan stenhårt 
vidhålls, eller kan läraren ändra sig? Dessa frågor beror mycket på vilka förväntningar som läraren 
har på sina elever.  
 
Realistiska mål 
Läraren måste tillsammans med eleven sätta upp realistiska mål vilket inte är samma sak som låga 
utan de ska kännas meningsfulla och möjliga att uppnå men det bör krävas en viss ansträngning 
trots allt. Risken som då framträder är att läraren dömer ut vissa elever som ”hopplösa fall”. Detta 
kan leda till en uppgivenhet som så att säga upphöjs till att bli verklighet och sker detta, ja, då 
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raseras ju den grund på vilket arbetet måste vila. Senare forskning säger att det behövs mer av 
tolerans och psykologisk förståelse, uppmärksamhet på lustmoment och förmåga att se eleven där 
den befinner sig. 
 
4:1:2 Pygmalioneffekten. 
 
Begreppet används när någons förväntningar påverkar en annan människas beteende och blir som 
självuppfyllande profetior. Lärarens förväntningar har därför en avgörande betydelse när det gäller 
att skapa och hålla igång elevens motivation och det förutsätter en öppen och engagerad lärare. 
Men hur formas då förväntningar? 
Som lärare är uppgiften att försöka förstå eleven. På grund av den ojämlika professionella rela-
tionen är det viktigt att ha kunskap om vad som egentligen händer i människor.  

• Människor betraktar andra utifrån den egna personligheten - eleven är som den är men 
olika lärare uppfattar samma elev på olika sätt. 

• Människor skapar stabila intryck på basis av begränsad information - utseende och 
uppförande från det första mötet gör intryck och riskerar att bli uppfattningen om eleven 
men påverkas också av en viss kunskap om andra ”fakta” kring eleven.  

• Människor formar intryck i globala termer - ”bra” eller ”dålig”, ”framåt” eller ”trög” osv. 
• Information som strider mot rådande uppfattningar omorganiseras för att lösa 

motsättningar. 
När en ”duktig” elev misslyckas på ett prov, sägs det att ” eleven hade en dålig dag”. Det är 
kanske inte något större fel på det men när då en dålig elev lyckas bra så är det en 
engångsföreteelse. Inte början på något nytt. Det är med andra ord oerhört svårt att förändra 
förstahandsintrycket trots att det kommer motsägande information senare. Om nu läraren skapar 
sig bestämda uppfattningar om eleven genom bristfällig information så borde rimligtvis detsamma 
gälla för elevens uppfattning om läraren. Dessa förväntningar från båda parter kan ha stor inverkan 
på den första kontakten och viljan till fortsatt kontakt.  
 
Hur förmedlas förväntningar? 
Forskningen har velat förstå hur lärarens förväntningar förmedlas till eleven vilket inkluderar det 
faktum att även tiden på året påverkar lärarens beteende. 

• Vid läsårets start formar läraren olika förväntningar om elevens prestationer 
• Med dessa förväntningar beter sig läraren på olika sätt gentemot olika elever. 
• Lärarens beteende ”säger” något till varje enskild elev om hur eleven förväntas bete sig i 

rummet. 
• Om lärarens beteende är konsekvent över tid kommer det sannolikt att påverka elevens 

självuppfattning, motivation, anspråksnivå och samspel med läraren. 
• Detta kommer i sin tur att understödja lärares förväntningar och eleven kommer ännu mer 

att anpassa sig till dessa. 
Allt detta kommer att skapa en skillnad i fråga om bl a studieframgång. Tolkningen kan då bli att 
lärarförväntningar fungerar som självuppfyllande profetior. Detta bekräftar då Pygmalioneffekten. 
 
Avgörandet för att förväntningar ska överföras är inte hur mycket beröm eleven får utan hur 
eleven tar emot lärarens budskap. Ett och samma verbala budskap kan självklart uppfattas på olika 
sätt av olika elever. Exempelvis kan kritik vara ett sätt att kränka någon (förödmjuka) och 
konstruktiv kritik ett sätt att få någon att lära sig av sina misstag. Det viktigaste är hur den ges och 
med vilken avsikt. 
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4:1:3 Lärartyper 
 
Frågan uppstår nu om lärare skiljer sig åt när det gäller hur de formar förväntningar om eleverna? 
Svar: Ja! Brobhy och Good (1974) kan urskilja tre typer av lärare: 
 
Lärartyp 1: 
Lärare som gör egna analyser av elevernas karaktärer och behov. Har välgrundade uppfattningar 
om undervisningens mål och innehåll etc. Denna lärare tenderar att forma egna förväntningar om 
eleverna snarare än vad andra lärare har satt på eleverna. Om läraren är erfaren nog att sätta upp 
realistiska mål och skicklig nog att komma över frustrationer och hinder har denna lärare positiva 
och önskvärda förväntansaffekter på eleverna och särsklit de svagpresterande. 
 
Lärartyp 2: 
Motbilden är läraren som utvecklar rigida och stereotypa bilder av eleverna, baserade på t ex 
tidigare betyg eller intryck av eleven. Detta leder förmodligen till inte önskvärda 
förväntningseffekter för de svaga eleverna. Övriga elevers förväntanseffekt kommer att variera, 
beroende på undervisningsskickligheten till dem som läraren skapat höga förväntningar till. 
 
Lärartyp 3: 
De flesta lärare tillhör en mellangrupp. De är vare sig väldigt nyanserade eller benägna att se 
eleven som stereotyper. Resultatet blir i slutänden att man huvudsakligen håller kvar den redan 
existerande skillnaden mellan hög- och lågpresterande elever. Möjligen kan skillnaderna 
förstärkas på grund av elevernas egna förväntningar. 
Om lärare blir uppmärksamma på sitt eget beteende kan de ta mer ansvar för de svagpresterande 
eleverna. Jenner spetsar till det med att säga:  
”Med pedagogens positiva förväntningar blir det inte alltid goda resultat (det är mycket annat 
som spelar in) men utan pedagogens positiva förväntningar blir det nästan aldrig goda resultat. 
Det är pedagogens professionella uppgift att i det här läget ta det största ansvaret. Det är en ren 
nödvändighet att ha positiva förväntningar” (Jenner, 1999). 
 
4:1:4 Motivation – hos läraren 
 
Den andra aspekten, nämligen att läraren själv ska kunna fungera som Pygmalion i sitt dagliga 
arbete, fordrar då en egen motivation och att den lågan kan hållas levande. Vem tar råd av en trött 
och oengagerad lärare? Vem lyssnar till en människa som eleven inte betyder något för? Elevernas 
motivation är en avspegling av pedagogens motivation vilket ger en uppenbar risk för utbrändhet. 
Men en betydelsefull faktor i denna risk är att läraren inte själv tar på sig skulden för de förhållan-
den som beror på organisationen. 
 
4:1:5 Eleven i fokus 
 
Några andra viktiga iakttagelser att begrunda: 
- Eleven samlar info om den egna förmågan genom att observera hur läraren beter sig gentemot 
duktiga elever och dåliga elever. 
- Eleven tenderar till att bete sig i överensstämmelse med lärarens förväntningar enligt Brattesani 
m. fl. 1984 (Jenner, 1999). Kan det då vara så att en omotiverad elev till en viss del är omotiverad 
därför att läraren förväntar sig att eleven ska vara det? 
- Elevens känslighet varierar med ålder och socialgrupp. Det gäller att vara observant på elevens 
självförtroende, säkerhet/osäkerhet i självvärdering och i vilken beroendeställning eleven står till 
läraren. 
- Elevens värdering av läraren är av stor betydelse. Det är helt enkelt så att de personer som eleven 
uppfattar som betydelsefulla kommer att ha inflytande på elevens uppfattning om sig själv.  
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- Elever som är lyhörda och känsliga för röstlägen och andra icke-språkliga inslag i kommunika-
tionen påverkas oftare av lärarens förväntningar jämförbart med mindre känsliga och mottagliga 
elever säger Zuckerman m. fl. 1978 (Jenner, 1999). Det viktiga i kommunikationen är äktheten, 
uppriktigheten, det aktiva lyssnandet och den allvarliga önskan att förstå. Någon enkel ”lathund” 
för positiv Pygmalion-effekt finns inte… 
 
4:1:6 Framgångar och misslyckande 
 
Det finns en mängd olika orsaksförklaringar men för att få lite ordning så placeras de olika förkla-
ringarna inom framförallt två dimensioner: 

• Läge som anger orsaker till individens framgång (misslyckande antas bero på interna eller 
externa faktorer). 

• Grad av stabilitet, som är en tidsdimension och som anger om orsaken uppfattas som 
någonting som alltid kommer att vara på ett visst sätt (stabilt) eller om det är en fråga och  
något mera tillfälligt (instabilt). 

 
Weiner m. fl (Jenner, 1999)) föreslog fyra huvudorsaker till framgång  och misslyckande: 

1 Förmåga (kapacitet, begåvning) vilket Weiner ser som en intern & stabil faktor. 
2 Ansträngning (motivation i termer  av flit o vilja) ses som intern & instabil faktor. 
3 Uppgiftens svårighetsgrad extern & stabil. 
4 Tur/otur ses som extern & instabil faktor. 

 
Att en elev gör en liten eller ingen ansträngning alls kan ha funktionen som försvarsmekanism 
vilket gör att pedagogen därför måste kunna ge den trygghet som behövs. De med svagt 
självförtroende tror inte på sig själva efter misslyckanden och inte ens vid framgång. Det finns 
även könsskillnader på så sätt att flickor är mer benägna än pojkar att inte våga tro på sin egen 
förmåga.  
Om läraren önskar förändra elevens framgångsförväntningar eller självbild måste läraren ändra 
elevens tolkningar av varför han/hon lyckas respektive misslyckas. Att ständigt misslyckas tär på 
självförtroendet. Skyddet är då passivitet eller aggressivitet. Här framhålls nackdelarna med alltför 
svåra eller alltför lätta uppgifter. Nyckelbegreppet är realistiska mål dvs krav som motsvarar 
elevens kapacitet och gör det möjligt för denne att uppleva framgång.  
 
Hur går man då till väga? Kurt Lewin (Jenner, 1999) gav i sin uppsats svaret redan 1931:  
 
”Barnets frihet att ställa upp egna mål efter sina behov är inte ett pedagogiskt hinder. Det är ett 
villkor för utveckling. Det är samtidigt nödvändigt att ett barn som har valt ett mål inte besparas 
svårigheterna att nå det. Å andra sidan får inte svårigheterna bli så stora att barnet avstår från 
egna mål eller flyr från obehagligt verklighet till något verklighetsfrämmande”. (Jenner, 1999). 
 
Deci m.fl. (Jenner, 1999) slår fast gällande yttre och inre motivation att yttre belöningar hämmar 
den inre motivationen. Författarna framhåller att lärare, istället för att fokusera på yttre belöningar, 
måste stärka den inre motivationen genom att göra själva undervisningen meningsfull. Detta sker 
bäst genom att man utgår ifrån elevernas perspektiv, erbjuder fler val och försäkrar sig om att 
uppgifterna är tillräckligt utmanande och intressanta. 
När det gäller pedagogisk meningsfullhet pratas det ofta om bl a inom t ex matematiken att alla 
grunderna måste sitta innan eleven får gå vidare med svårare uppgifter. Modernt tänkande 
ifrågasätter den tesen. Idag vilar antagandet på enligt Coffey (Jenner, 1999) att alla elever kan 
lyckas och att svagpresterande elever kan utvecklas med hjälp av utmaningar och mer 
stimulerande uppgifter. Detta är lärarens uppdrag. Med andra ord: att stimulera elevens intressen 
och upptäckar-glädje. För att återvända till matematiken. Genom praktisk matematik kan eleven, 
på ett naturligt sätt, själv upptäcka att vissa kunskaper behövs för att lösa en uppgift. 
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4:2 Mats Trondman 
Relationskapitalet 
 
Ser vi till skolans värld har det tidigare funnits ett obligatoriskt givet företräde för en lärare dvs 
läraren har rätten att tala från en överordnad position och eleven från en underordnad position. 
Läraren talar och styr och eleven lyssnar och lyder. Ett mycket effektivt sätt på den tiden som 
dessutom kallades respekt. En lärare fick inte ifrågasättas… 
 
Respekt är grundläggande i mötet med en annan människa. Det är så skört, så lätt att krossa men 
så oerhört vackert och mäktigt när det uppstår. Det kan endast förtjänas, måste vara ömsesidigt, är 
en färskvara och kan ej ärvas vilket är Trondmans definition av respekt (Trondman, 1999). 
Läraren har fortfarande i sin yrkesroll en makt genom betygsättningen och den kommer vi inte 
ifrån. Det ger direkt en obalans mellan lärare och elev vilket gör att eleverna kommer alltid att 
vara i beroendeställning till läraren.  
Auktoritär är man enligt det gamla ”företrädets” logik automatiskt men auktoritet är ett värde man 
får pga att man visar att man är värd det. Utifrån detta uppstår en från elevens sida respekt för en 
lärare då läraren visar respekt för eleven. Den stora skillnaden är, åter igen, att läraren alltid har 
ansvaret för att denna kommunikation verkligen inträffar. 
 
Som pedagog är den enda möjligheten att bevara den sköra auktoriteten genom att ständigt 
utveckla sin kommunikativa kompetens i ett ständigt kommunikations- och utvecklingsarbete. 
Skörhetens möjlighet finns redan i det första mötet mellan lärare och elever. Trondman uttrycker 
så vackert: ”Stundens förväntningar- varje ögonblicks behov- tillfredställer när de uppfylls också i 
framtidens utfall”.” 
Därför är det lärarens ansvar, den vuxnes ansvar, att mötet med eleven, genom kommunikation, 
verkligen uppstår. Detta möte kan för många elever vara avgörande för hur studier och framtid 
utvecklar sig. Är detta möte positivt? Finns det en motivation? Vari ligger hemligheten till motiva-
tion? Enligt Trondman handlar skolans framtid om i hur stor utsträckning vi lärare, de vuxna, kan 
möta och arbeta i tidens komplexitet och sociala förändringar. 
 
4:2:1 Kommunikation 
 
Intresset av hur kommunikationen mellan lärare och elever bör se ut är avgörande och oerhört mer 
spännande att diskutera än hur den egentligen idag går till. Det stora problemet för skolan är att 
formulera och praktisera ett alternativ.  
 
Flertalet lärare säger säkert: först ska jag vara lärare, sedan socialarbetare och nu även 
demokratiska relationskonsulter! Tar det aldrig slut? När ska vi få göra det vi är anställda för att 
göra? Trondman jämför då med en hockeyspelare. Skulle någon acceptera att endast en av 
följande tre kompetenser var kriteriet för att ingå i ett lag: 
a) att åka skridskor b) skjuta slagskott c) samspela med andra spelare. Nej, absolut inte. Alla tre 
kompetenserna krävs. Därför anser Trondman att det krävs även tre lika viktiga lärarkompetenser 
som dessutom inte står i motsatsförhållande till varandra.  

1) Att ständigt arbeta med den kunskapsmässiga utvecklingen. T ex matematik, historia osv. 
2) Att alltid arbeta med pedagogiskt utvecklingsarbete. Det innebär att bli bättre på att iscen-

sätta den kunskapsmässiga kompetensen. 
3) Att genom bemötandet av de unga eleverna vinna den sköra auktoriteten och därigenom 

kunna iscensätta den egna kunskapen och pedagogiska förmåga. 
 
Precis som på börsen kan kapitalet öka eller minska i värde. Den stora skillnaden i 
relationskapital, dvs den sköra auktoriteten, är att det inte finns dagliga börsnoteringar i pressen 
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om det. Relations-kapital är, enligt Trondman, det värde som ses som en symbolisk och 
immateriel resurs. Det kan varken krävas eller ärvas. Det kan endast vinnas genom ständigt 
pågående bevisnings- och omprövningsprocess. Citat Trondman (s. 436): 
 
”En lärare med mycket stort relationskapital kan lättare än en lärare med litet kapital pröva nya 
pedagogiska arbetsformer, sätta stopp för elever som gör något dumt och till och med själv begå 
misstag utan att förlora sitt kapital – förutsatt att vederbörande tar på sig ansvaret för det 
begångna misstaget.” 
 
Det är viktigt att komma ihåg att den vuxne alltid har ett större ansvar för eleven än eleven har för 
den vuxne.  
 
4:2:2 Hur uppnår man då förtroendekapitalet?  
 
Rätten att tala 
Varje elev skall i lärares närvaro kunna känna rätt att tala om vad eleven vill, få uttrycka 
upplevelse, tankar, tyckande och känslor. Rätten att tala rymmer även rätten att vara tyst. Det får 
inte vara någon skillnad på detta. Alltså samma medkänsla för båda sidorna. 
 
Rätten att vara understödd 
Att eleven skall känna säkerheten i att veta att läraren genom sin närvaro och praktiska handlingar 
ger förutsättningar till rätten att tala eller vara tyst. Man skulle kunna säga att rätten att vara under-
stödd är som den ständigt öppna famnens princip – oproblematisk och en evig närvaro av 
möjlighet till att tala eller vara tyst. Skyldigheten att praktisera valets konst, enligt Jenner. 
 
De två tidigare punkterna räcker inte. Det finns tre alternativ på vad läraren kan välja för 
svarsalternativ. Det är viktigt att bestämma lärarens praktiska ansvar. Hur ska läraren förhålla sig 
till viljan som eleven uttrycker? Denna tredje princip är därmed - konsten att i varje konkret 
situation välja rätt alternativ. Valet skall ske mot bakgrund av att alla svar kan vara lika riktiga 
beroende på situation och relation. 
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 5 Metod 
 
Jag valde att göra både en kvantitativ och kvalitativ studie. Skillnaden mellan dessa begrepp är att 
den kvantitativa forskningen är att via statiska mätningar förklara ett fenomen medan den kvalita-
tiva forskningen är utforskning om hur människorna själva upplever sin situation under vissa för-
hållanden (Bryman,1999).  
Den kvantitativa studien består i detta fall av återkommande enkäter som inom kedjeföretaget 
genomförs nationellt i skolorna varje år och har pågått sedan år 2000. Den kvalitativa under- 
sökningen innebär intervjuer med sju stycken årskurs nio elever på en skola här kallad skola B. 
Samtliga elever har erfarenhet av loggbok och PH-samtal.  

 
Den naturalistiska generaliseringen menar Kvale handlar om att utgå från egna personliga 
erfarenheter. Det innebär att även om mitt resultat bygger på ett fåtal uttalanden som gjorts i en 
situation under begränsad tid, så kan jag anse att de gäller för en förståelse av en återkommande 
situation i tid och rum. Kvale förklarar:  
 

”Den erfarenhet och förståelse som jag har med mig från livet och alla år inom grundskolan, 
utgör en sådan tyst kunskap och stärker mig i mitt antagande att resultaten kan generaliseras.” 
 
5:1 Urval 
 
Då denna skolform med PH-samtal pågått sedan början av 2000-talet finns en given grupp att 
vända sig mot. Enkät undersökning har pågått regelbundet inom denna skolform ända sedan 
starten år 2000. Enkätundersökningen omfattar samtliga elever från år6-9 och resultaten är ett 
viktigt verktyg för skolornas rektorer och skolans utveckling. Ibland dessa nationella skolor har 
jag valt ut två skolor. Skolorna är jämförbara storleksmässigt dvs har ca 400 elever vardera och jag 
har tillgång till den organisatoriska historiken om båda skolorna genom skola B:s rektor. Den 
utvalda skolan B startades hösten 2006. Skola A var verksam redan år 2003.  
 
Hösten 2007 genomfördes på skola A en förändring gällande tätheten och tidpunkten för PH-
samtalen. Från oregelbundna PH-samtal i grupp under lektionstid till individuella regelbundna 
PH-samtal varje vecka på eftermiddagstid.  
Skola B som då varit verksam under 1 år såg det generella försämrade enkät resultatet gällande PH 
och tog då beslutet att efter skoldagarnas slut stannar fem elever kvar och har PH i klassrummet. 
Varje elev turas om att ha PH under tiden de andra jobbar med skolarbete.  
 
Min hypotes är gällande enkäten att det bör ge någon form av utslag i svarsfrekvensen i enkäterna 
på skola A på denna organisatoriska förändring. Det skulle kunna ge en del svar på elevernas 
värdering av PH-samtalet. Frågan är om tidpunkten under dagen eller regelbundenheten för 
samtalet har någon betydelse för elevens uppfattning om PH-samtalet.  
 
På skola B valdes slumpvis sju elever ut av några lärare i år 9. Jag ville inte ha eleverna med 
högsta respektive lägsta meritvärdet då de antingen redan har en egen stark motivation eller har 
sociala problem som är under utredning. Dessa ytterligheter kommer skolan alltid att ha. Däremot 
är det intressant vad den mellersta nivån av eleverna anser om PH-samtalet. Den procentuella 
svarsfrekvensen på de utvalda frågeställningarna i enkäten och sammanfattningen från elev 
intervjuerna blir då resultatet av min undersökning.  
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5:2 Genomförande 
 
Enkäter 
 
Administrationen inkl enkätresultat på skola A och B är samordnad från central ort i Sverige. Jag 
hänvisades dit och erhöll enkät resultaten från år 2003-2008.  
I enkäten valde jag ut de två avsnitt som berörde PH-samtalet och användandet av loggboken.  
 
Intervjuer 
Den intervjuform jag valde var fokuserad intervju vilket Merton m. fl. (Bryman, 2002) beskriver 
vara en intervju som i första hand har öppna frågor till responenterna och som handlar om en 
speciell situation som är av relevans för responenterna men också för forskaren. Enligt Bryman 
minskar risken för missförstånd eller felcitering av källorna genom att låta alla intervjuerna spelas 
in på band. Därmed är det bevarat både på band som papper. Jag fick namnen på sex elever 
årskurs 9 från skola B. Jag reagerade på att det var övervägande flickor och bad därför om 
ytterligare en pojke. Totalt sju elever. Innan intervjuerna kunde starta skrev jag ett missivbrev som 
visades för skolans rektor och godkändes. Därefter skickades missivbrevet hem till varje berörd 
elev och dess vårdnadshavare för att säkerhetsställa att de godkände denna intervju samt att jag 
garanterade total anonymitet vid redovisning och sammanställning av slutresultat.  
 
Det krävdes tre olika tillfällen för att hinna med intervjuerna med samtliga elever. Eleverna visste 
vem jag var och visste att det skulle handla om PH-samtalet. Frågorna delades inte ut till eleverna 
innan intervjun. Samtliga intervjuades enskilt i skola B:s konferensrum. Jag har spelat in samtliga 
intervjuerna på egen Hi-MD Walkman. Den första intervjun blev endast nedskriven på ett papper 
då tekniken krånglade. Övriga sex intervjuerna genomfördes som planerat.  
De fem frågorna lästes upp. Då några av frågorna tycktes svåra att förstå för en del elever, blev jag 
tvungen att hitta andra ord som hjälpte dem att förstå min fråga.  
 
5:3 Reliabilitet och validitet  
Kvantitativa undersökningar (enkät) 
 
Reliabilitet handlar om pålitlighet och följdriktighet. I princip jämförs resultaten från två under-
sökningar som använder samma mätinstrument. Det är viktigt att vara medveten om att om en 
mätning inte är reliabel kan den inte heller vara valid (Bryman, 2002). Det måste vara stabilt över 
tid.  
Validitet är frågan om ett mått mäter vad det ska mäta och bekräftas om många olika datakällor 
pekar mot en och samma tolkning och utesluter andra. Med god teoriunderbyggnad, bra 
instrument och noggrannhet vid mätningen kan validiteten ytterligare förstärkas.  
 
Kvalitativa undersökningar (intervjuer)  
 
Begreppet reliabilitet har en annan betydelse här än i en kvantitativ undersökning. Den kopplas 
mer till den unika situation som råder då intervjutillfället äger rum. Det gäller att upptäcka 
företeelser, tolka, förstå och beskriva uppfattningar.  
Validitet får också en annan betydelse. Validiteten i en sådan studie handlar mer om hela 
forsknings processen. Den har en vidare innebörd då reliabilitetsbegreppet inom kvantitativa 
undersökningar närmar sig validitetsbegreppet inom kvalitativa undersökningar.  
Förförståelsen hos en forskare påverkar givetvis undersökningen. Samtidigt är det just förför-
ståelsen som ofta skapar ett intresse för det som ska observeras. Intresse och värderingar spelar 
roll och utbildningsbakgrunden påverkar sättet att närma sig problemet vid inledningsskedet. 
Min egen förförståelse är viktig och på vilket sätt den ger sig i uttryck. Min erfarenhet som 
intervjuare är inte stor och några pilotintervjuer har inte gjorts. Jag har försökt vara kritisk med 



 18 

syftet, frågeställningar och analysavsnitt och hoppas kunnat undvika att styra resultatet så att det 
passar just min önskan.  



 19 

6 Resultat och Analys 
 
6:1 Intervjuerna 
 
Fråga 1) Vad betyder PH-samtalen för dig? 
 
Elev svar: 
/ …Vet precis vad jag ska göra och så utvärderar man veckan…  
 / Vad sina mål är och så hjälper den så man uppnår sina mål…alltså jag ska utvecklas, hur jag 
ska arbeta …hur jag ska nå mina mål… 
/ en stor del i min utbildning…de är de som gör att man vill plugga å att man vill fortsätta… inte 
haft PH innan men då var man inte så studiemotiverad som jag är idag. Det pushar en framåt…   
/ Jag hade ju klarat mig lika bra utan men det är bra att du har nån som påminner dig ändå om 
hela tiden att jag måste göra vissa saker för att nå målen. Med tanke på att man tar det mesta 
ansvaret själv på denna skolan så behövs det / ibland kan man få hjälp av det. De är tråkigt sitta 
kvar till tjugo över tre / Det är en tid när vi kan konfirmera vad vi har gjort och vad vi kan göra 
till nästa vecka. Jag gillar när jag vet vad jag ska göra 
 
Motivation & målförtydligande 
PH-samtalet hjälper eleverna att se och planera vad de ska arbeta med den kommande veckan. De 
måste veta delmålen hur de ska nå dem. Detta ger en ökad motivation hos eleverna till att vilja 
utföra sitt skolarbete. De tydliga delmålen ökar chansen för eleven att nå slutmålet i år 9 och den 
kunskapsutveckling som krävs inför framtiden. 
Bekräftelse 
Samtalet konfirmerar elevarbetet och hjälper samtidigt till att se hur eleverna tänkt lägga upp 
strategin för kommande vecka. Detta underlättar och tydliggör skolarbetet och dess delmål. Med 
TUR-mål dvs tydliga, utmanande & rimliga mål ökar chansen att lyckas och skapar därmed 
motivation och glädje hos de flesta elever. Läs människor. 
Vuxenkontakt 
PH-samtalet anses också vara bra för att det är någon som påminner dem om vad som ska göras. 
Här framstår vuxenkontakten och synliggörandet av den enskilda eleven som betydelsefull. Många 
av dagens ungdomar saknar stöd och hjälp med skolarbetet ifrån sina föräldrar vilket ökar 
betydelsen av en positiv vuxen kontakt i skolan. Detta möte är till och med, för en del elever, helt 
avgörande för att lyckas med skolarbetet. 
 
Fråga 2) Hur mycket betyder Loggboken i ditt skolarbete? 
 
Elev svar: 
/ Använder den inte speciellt mycket. Skriver bara i målen och så dagens schema…tittar i den 
varje dag men …den blir typ som ett kladdpapper…Jag skriver ju schema och så står det i vad jag 
ska göra och …jaa…så har jag en planering på en sida så jag vet vilka steg jag ska göra under 
veckorna…hur lång tid jag har på mig för att göra stegen… förra terminen betydde den väldigt 
mycket för att vi hade så mycket läxor och jag planerade in allt i Loggboken så loggboken blev en 
stor del för mig. Och där hade jag all min planering.…nu har jag nått mina mål och jag har inte 
så mycket att skriva längre i Loggboken så nu tar jag det bara lugnt. / I början av 8:an hade den 
väldigt, väldigt stor betydelse för då skrev man in allting och man ville ha koll på allt och med 
tiden har jag lärt mig att loggboken har jag användning av men nu håller jag allting i huvudet så 
att idag använder jag den inte så jätte mycket för jag har lärt mig att jag har lärt mitt huvud att 
vad ska jag säga …jag har formaterat att det här ska jag göra och hit ska jag efter 10 år men 
innan hade jag väldigt stor användning av den… / Tittar aldrig. Planerar aldrig…vet vad jag 
planerat in under dan och sen om det skulle så jobbar jag bara med det jag känner för helt enkelt / 
Ingenting, jag använder aldrig den. Jag bara skriver in schema, typ målen utvärdering och 
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ingenting mer… blir det ändringar så får jag höra och då säger läraren till mig vad jag behöver 
mest jobba med / jag använder den faktiskt inte så mycket mer än att skriva in schemat…Jag gillar 
ändå att skriva upp det under dagen…Jag skriver in vad jag ska göra under veckan sen kan jag gå 
tillbaka och kolla…sen bockar jag av liksom…det gör vi under PH-tiden också. / Jag skulle kunna 
ha använt den mer…Jag har nog känt att jag klarar mig rätt bra utan den också. Jag gillar att ha 
den men klarar mig utan den. 
 
Loggboken påminner & organiserar skolarbetet 
Genom att planera och föra noggranna anteckningar i loggboken på de uppgifter och mål som ska 
uppnås är det lättare för eleverna att veta vilka uppgifter som ska göras. Genom terminsplanering-
ens översikt kan eleverna samtidigt se hur lång tid de har på sig. När det är extra mycket att göra 
är loggboken speciellt bra. 
 
Här framkommer att om det t ex inte är mycket att göra skrivs inget i Loggboken. Min enda 
kommentar är att detta representerar antagligen en minoritet av eleverna då jag själv undervisar på 
skolan och vet hur mycket det krävs av eleverna under skoldagarna för att i slutänden uppnå det 
centrala innehållet i alla ämnen. När eleven ej är självgående, inte har egna inre eller yttre mål, 
och inte uppnår veckomålen det är då PH samtalet borde kaunna skapa en öppning för dialog och 
motivationen. Har alla lärare sådan kompetens? De oändligt många verktyg som krävs i 
kommunikationen. Erhålls de endast av livserfarenhet? Eller är det själva undervisningen som ska 
väcka nyfikenheten/motivationen? 
 
Jenners utgångspunkt, som jag tidigare skrivit, är att motivation inte är en egenskap hos individen 
utan en följd av de erfarenheter man gjort och det bemötande man får. Det framhålls att istället för 
att fokusera på yttre belöningar, vilket denna ledighet kan betraktas som, måste stärka den inre 
motivationen hos varje elev och att samtliga lärare eftersträvar att göra själva undervisningen 
meningsfull. Detta sker bäst genom att man utgår ifrån elevernas perspektiv, erbjuder fler val och 
försäkrar sig om att uppgifterna är tillräckligt utmanande och intressanta. Oavsett vilken 
kunskapsnivå eleven ligger på bör nya ständigt nya mål eftersträvas. När det gäller framgångar 
och misslyckande måste läraren påminna sig vilka eventuella faktorer som kan ligga bakom. En 
elev som knappt anstränger sig alls kan ha det som en försvarsmekanism för att inte misslyckas. 
Kraven ifrån föräldrar kan vara tuffa att leva upp till då de flesta elever oftast vill göra sina 
föräldrar stolta. Läraren måste därför kunna ge den trygghet och stimulans som behövs för att våga 
satsa. 
 
Fråga 3a) Har du och din handledare lärt känna varandra bättre tack vare dessa samtal?  
           3b) Om ja: På vilket sätt?  
 
Elev svar: 
/ Man lär känna lärare bättre. Alltså vi pratar…alltså om det något jag vill berätta för henne så 
gör jag ju det där / vad jag känner…vet läraren vad jag går för och hur jag ska nå mina mål. 
Läraren  känner till mina svagheter, så läraren hjälper mig Det får mig att ta ansvar för mig själv 
och jag vet hur jag ska plugga / det har en stor del tror jag mmm, för att …det är nog handledaren 
som gör att man känner sig trygg i skolan …och vill fortsätta trots att det kan vara jobbigt och att 
man inte vill så har man alltid en person som trots att man har sina föräldrar vid sidan så har 
man en annan också … läraren kan man säg alltid finns där för en …som man kan prata med. 
/ det är lättare i skolan om du känner läraren bättre / även om man inte har PH-samtal kan man 
snacka lite lätt med läraren…bra gjort och så där nu är jag klar med detta och detta och så det 
underlättar / vi snackar inte bara skola. Fritiden, skojar med varandra, skämtar lit,e jobbar 
snackar / Nej faktiskt inte…men kanske på typ basgruppssamlingen när jag sitter och jobbar med 
den läraren ja...och så man får mer hjälp / jo, de är nog lite lättare…jag har ju kurser med 
läraren. …jag klarar mig...är nog rätt självständig…  
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Kommuniktion 
Att lärare och elev kan prata om annat än bara skolan är positivt. Men läraren måste vara 
uppmärksam på vad syftet är med PH-samtalet och prioritera det som skall mätas och utvärderas. 
PH-samtalets regelbundenhet gör dessutom att den lärare som är god kommunikatör rätt snabbt 
kan upptäcka elevens svaga respektive starka sidor. Som pedagog är den enda möjligheten att 
bevara den sköra auktoriteten genom att ständigt utveckla sin kommunikativa kompetens i ett 
ständigt kommunikations- och utvecklingsarbete. Skörhetens möjlighet finns redan i det första 
mötet mellan lärare och elever.  
Att kunna skämta med varandra kan tyda på att parterna känner sig trygga med varandra men kan 
också vara en början till att få kontakt. Humor är ett förträffligt verktyg i inlärningssammanhang 
men även i relationsskapande. Att ständigt skämta bort saker kan däremot vara varning för något 
annat. Exempelvis rädsla att våga säga vad man tycker. 
Det är läraren som ansvarar för att mötet blir en bra fortsättning på relationen. Ett gott bemötande 
är basen för motivationsarbetet då det är viktigt att elevens beroendeställning inte förstärks. 
Läraren har alltid en formell och informell maktposition och den obalansen går det inte att komma 
ifrån. (Jenner, 1999). 
 
Lärarens inflytande på eleven 
Inte bara det individuella mötet under femton minuter i PH-samtalet förstärker relationen mellan 
den personliga handledaren och elev utan det sker även i andra lektionssammanhang. De tillfällen 
då en klass träffas med sin handledare är ett viktigt exempel. Att få extra mycket hjälp från sin 
handledare i en annan situation än PH-samtalet stärker alltså gemenskapen. Handledaren betyder 
något och är en form av trygghet. Handledaren finns alltid tillgänglig och finns om eleven behöver 
prata med någon. Jenner påpekar just detta att elevens värdering av läraren är av stor betydelse. 
Det är helt enkelt så att personer som eleven uppfattar som betydelsefulla kommer att ha 
inflytande på dennes uppfattning om sig själv. PH-samtalet medverkar till att eleven lär känna en 
vuxen person lite närmare än övrig personal på skolan och har därmed större betydelse för eleven. 
Om lärarens beteende är konsekvent över tid kommer det sannolikt att påverka elevens 
självuppfattning, motivation, anspråksnivå och samspel med läraren. 
 
För en del elever och speciellt för de som är rätt självständiga och självgående kan risken vara att 
det kvittar om man har PH eller ej. Det är ett misslyckande för läraren, skulle jag uttrycka det. 
Värdet av själva målet är vad eleven själv uppfattar som värdefullt och värt att uppnå och läraren 
tvingas till att använda sina kunskaper i perspektivseende och kontextualisering. Utmaningen är att 
kunna stimulera till mer kunskapstörst. Läraren och skolan måste då kunna erbjuda fler val och 
försäkra sig om att uppgifterna är tillräckligt utmanande och intressanta. Att genom bemötandet av 
de unga eleverna vinna den sköra auktoriteten och därigenom kunna iscensätta den egna 
kunskapen och pedagogiska förmåga kan målen uppnås. Elevernas motivation är ofta en 
avspegling av lärarens motivation.  
Oavsett elevtyp så är målet att PH-samtalet ska pusha och tydliggöra elevens mål och bekräfta 
utveckling.  
 
Fråga 4) Finns det något som är negativt med PH-samtalen? 
 
Elev svar: 
/ Skoldagen blir senare den dagen men…./allt som har med det att göra är positivt för det hjälper 
en på vägen / De flesta PH-samtalen är väldigt positivt. / inte när man går i grundskolan för att 
jag tror man behöver ett samtal med en vuxen för jag tror det utvecklar en som individ själv …för 
att kunna samtala med en vuxen trots att man är barn själv /  
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/ Du får stanna kvar ganska länge ja det är bra med tiderna faktiskt men PH…ahhh…ingenting 
för mig / om man inte har gjort någonting då skäms man ju för det…jag har inte förberett och så 
det är nog de enda… då har man ju misslyckats … 
 
Relationer & lärarkompetens 
Det är uppenbart och min egen övertygelse att PH-samtalet helt enkelt är nödvändigt i denna 
skolform. Det är generellt positivt med PH-samtal ifrån elevernas sida 
Då skoldagen blir längre, den dag PH-samtalet äger rum, uppfattas detta negativt för vissa elever. 
Den inställningen att skola och kunskap är negativt och att ständig ledighet och kravlöshet skall 
råda har tyvärr svensk skolpolitik och det svenska skolsystemet själva åstadkommit. Jag hade 
samma inställning då jag var tonåring men inte gällande musikämnet vilket blev min första 
profession. Det ämnet hade ”fångat” mig. Som jag redan tidigare nämnt säger Trondman att 
skolans framtid handlar om i hur stor utsträckning vi lärare, de vuxna, kan möta och arbeta i tidens 
komplexitet och sociala förändringar.  
 
En del elever kan skämmas över att inte ha uppnått målen efter en vecka. Vet eleven att den 
tillfälligt har slarvat med skolarbetet eller tillfälligt varit tvungen att prioritera annat kan det vara 
en sund reaktion på att man faktiskt reagerar och bryr sig. Det får däremot inte bli så ångestladdat 
att eleven mår dåligt av det. Då är det något fel och det finns en hel del frågor att ställa sig som 
lärare.  
Målen ska vara rimliga och utvärderingen är extra viktig för att eleven ska kunna upptäcka och 
kanske inse vad som åstadkom att målen inte uppnåddes. Om kommunikationen och tryggheten är 
god mellan elev och lärare går eleven ifrån samtalet med god självkänsla och med en positiv 
känsla till nästa vecka. Det krävs en ständig förbättring och utveckling av studieteknik och relation 
mellan ung och vuxen individ. I denna process betyder det oerhört mycket att läraren visar när 
verkligheten överskridits genom att t ex sänka målen eller visar att möjligheterna att lyckas 
underskattas (Jenner, 1999). Nyckelbegreppet är realistiska mål dvs krav som motsvarar elevens 
kapacitet och gör det möjligt för denne att uppleva framgång. Senare forskning säger att det 
behövs mer av tolerans och psykologisk förståelse, uppmärksamhet på lustmoment och förmåga 
att se eleven där den befinner sig. 
Josefson (Jenner, 1999) framhåller att urskiljningsförmåga är en central ingrediens i den kunskap 
som behövs för att se det unika i den enskilda eleven och en improvisationsförmåga i 
oförutsägbara situationer. En skola för alla, ställer höga krav på lärarens kompetens. 
 
Fråga 5) Vilket betyder mest för att dina betyg/skolresultat ska bli bra? 
 
Elev svar: 
/ Att jag vet precis vad jag ska göra för att nå det. (underförstått målet) /  att gå på mina PH-
samtal / har jag inte gjort målen från förra veckan då gör jag det som jag inte har gjort å försöker 
göra dem ännu mer så blir det snabbare klart / Alltså dom vill ju att man ska göra det / de ställer 
upp / Det är mer slutresultatet. Det är mest att jag strävar efter det…jag kämpar Jag tänker 
mycket på framtiden…som håller mig motiverad. Du måste veta vad du vill… / mina föräldrars 
stöd / man vill ju göra dem stolta och man vill ju inte att man själv ska misslyckas som student / 
det är nog mest föräldrarna man håller fast vid…och vännerna …man vill ju inte sticka ut ur 
mängden. Det är många som inte har det stödet….det är många som saknar den delen i sitt liv. 
Vilket jag tror gör att det inte går så bra i skolan. För då har dom nåt att se fram emot trots att 
man bara har läraren…men jag tror de uppskattar den hjälpen mer än alla andra, kan jag tycka / 
att jag inser själv att jag tar tag i  grejer och göra det helt enkelt och då blir det bra menar att de 
gör ju att PH-samtalen varken hjälper till eller försämrar…att jag ska inse det själv även om jag 
inte har PH-samtal / nu måste jag jobba så att jag når mina mål / att komma in på min linje det är 
det enda jag vill… att jag själv vill …typ att jag tar tag i det själv…/ ja, att det är 
organiserat…jag gillar verkligen när det är organiserat…när jag vet vad jag ska göra / jag tror 
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det hjälper mig mycket / vi har ju PH...då vet man ju vad man ska göra.  
 
Förväntans betydelse. 
Känslan av att handledaren vill att målen ska vara klara tolkas som att handledaren ställer upp på 
eleven och därför vill eleven göra uppgifterna. Att handledaren ställer krav och förväntar sig ett 
resultat uppfattas positivt. Har eleven inte slutfört målen för en vecka kan det hos en del elever bli 
en extra sporre att göra ännu mer till nästa vecka. Lärarens förväntningar har en avgörande 
betydel-se när det gäller att skapa och hålla igång elevens motivation och det förutsätter en öppen 
och engagerad lärare. Avgörandet för att förväntningar ska överföras är inte hur mycket beröm 
eleven får utan hur eleven tar emot lärarens budskap. Ett och samma uttalande kan självklart 
uppfattas på olika sätt av olika elever. En elev med starkt självförtroende sporras av ännu svårare 
uppgifter även om den nyligen misslyckats med en uppgift. Däremot är reaktionen den motsatta 
hos en elev med lågt självförtroende. Då leder det till lägre ambitionsnivå.  
 
Framtidstro och organisation av arbetsuppgifter 
När skolarbetet är bra organiserat vet eleven vad som ska göras. En ytterligare viktig aspekt är att 
skolarbetet till största delen bör kännas meningsfull och att det leder till något. Handledaren kan 
åter igen genom dialog och coach vara till stor hjälp vid dessa funderingar. Framtiden såsom 
gymnasielinje eller yrkesval skapar motivation. Andra motivationsfaktorer är bra lärare och bra 
stämning bland eleverna. Men till sist måste eleven själv kunna ta ansvar för mål och betygs resul-
tat. 
 
Föräldrarnas betydelse 
För en del elever är det först och främst deras föräldrars stöd, samtal och viljan att göra föräldrarna 
stolta som betyder mest. Detta stöd betyder oerhört mycket. Saknas detta av någon anledning blir 
handledarrollen ännu mer betydelsefull. Kanske är just den relationen med en vuxen på skolan 
som skiljer eleven från att ha IG eller G i slutbetyg år9.  
 
Självinsikt 
Elevens egen självinsikt om vad som behövs göras är A och O och kan utvecklas snabbare genom 
dialogen och den positiva relationen med läraren. För läraren gäller det att bibehålla sin positiva 
auktoritet genom att ständigt utveckla den kommunikativa kompetensen i kommunikations- och 
utvecklingsarbete.  
 
Trondman uttrycker så vackert:  
 
”Stundens förväntningar- varje ögonblicks behov- tillfredsställer när de uppfylls - också i 
framtidens utfall”.” 
 
Därför är det lärarens ansvar, den vuxnes ansvar, att mötet med eleven, genom kommunikation, 
verkligen uppstår. Detta möte är för många elever avgörande för hur framtid utvecklar sig.  
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7:2 Enkäter 
 
Utvärdering av skolans verksamhet (skolkonceptet) sker varje år, nationellt, under mars/april 
månad genom att elever, föräldrar och personal får svara på ett antal enkätfrågor. Eleverna från år6 
till och med år9 får 107 frågor. Jag har endast valt ut de frågor som berör PH-samtalet och 
loggboken. Min undersökning skulle ge svar på följande: 

• Vad anser eleverna om det regelbundna PH-samtalet? (Se enkät) 

• Har samtalet någon betydelse för elevernas studieresultat? (Se intervju och meritvärden.) 

• Finns det något negativt med PH-samtalet? (Se intervju och tolkning) 

• Hur stor betydelse har loggboken? (Se enkät och intervju) 

• Finns det något annat värde med detta PH-samtal? (Se enkät och framförallt intervju) 

 

Samtliga enkätresultat är hämtat från skola A åren 2003-2008 men intervjuerna sker på skola B 
som startade hösten år 2006. På skola B infördes direkt PH varje vecka direkt efter att lektionerna 
slutat för dagen. Fem elever i klassrummet på en och samma dag varje vecka. Var och en sitter 
sedan 15minuter enskilt med läraren under tiden de övriga sitter och arbetar med skolarbete. 
Rektor för skola B har berättat för mig hur organisationen och historiken i skolkonceptet sett ut på 
skola A och B. Detta är extra intressant då det enda läsåret 2007-2008 som skiljer skolorna åt är att 
de har olika elever, olika upptagningsområden, olika lärare samt den skillnaden när under em PH 
samtalet sker. Storleksmässigt är skolorna jämbördiga dvs ca 400 elever per skola.  
 
Då enkäterna nationellt pågått under flera år har det framkommit att eleverna tolkat vissa frågor 
väldigt olika. En del frågor har därför omformulerats för att säkerhetsställa att frågan ej kan 
misstolkas. De första åren, 2003 och framåt, skedde generellt och nationellt t ex inte PH samtal 
regelbundet utan kunde ske när som helst under skoldagen exempelvis under lunch och med 
övriga skolelever runt sig. Kort sagt när handledare och elev hittade en tid vilket inte alltid 
inträffade. Innehållet i loggboken var inte heller utarbetat på samma sätt som sedan börjar ske 
läsåret 2005-06. 
 
Skolkonceptet kräver ansvarstagande och organisationsförmåga från elevernas sida. I detta ansvar 
ingår friheten att själv avgöra, utifrån veckans mål, vilka ämnen som ska prioriteras och att eleven 
arbetar med det. Tas inte detta ansvar kan studie resultaten sjunka rejält. Loggbok och PH måste 
därför fungera. Skolans arbete med PH samtalen och den enskilda lärarens engagemang och 
ansvar är i detta sammanhang av största vikt. För lärarkåren ett helt nytt sätt att arbeta som tar sin 
tid att komma in i och bli bra på. 
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 Har eleverna någon användning/nytta av PH samtalet? 
 
Tab.1 Skola A 
 

 
Tab.1 
Nytta av PH samtalet betyder: Upplever eleven att detta samtal påverkar studierna på något sätt?  
Enligt information sker PH samtalen inte regelbundet år 2003 men 80% tycker det ändå är bra. År 
2004 är det 84% som är nöjda. Fler elever har antagligen upptäckt det positiva med PH.  
 
Läsåret 2005-06 startar de regelbundna PH samtalen dvs varje elev har PH varje vecka. Men enkät 
resultatet 2006 på frågan ”…nytta av PH samtalet?” försämras till 65% vilket är mycket 
förvånande. Vad hände under detta läsår? 
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Hur ser PH samtalet ut? Vad pratas det om? 
 
Tab. 2 Skola A 

 

 

 
 

Tab.2 
Ordet handledare betyder läraren. Med förändringen från oregelbundna till regelbundna PH 2005-
06 skall nu samtalen kvalitetssäkras genom att det ska innehålla ett visst antal obligatoriska 
moment. Desto högre procent sats, vilket betyder elevens nöjdhet, desto större möjlighet anses 
eleven ha att minst uppnå E och högre.  
”Jag har enskilt samt…” har hela 92% våren 2008. Det är en stor positiv förändring med tanke på 
att våren 2006 var det bara 65% som hade enskilt samtal med läraren. 
 
När fler elever har PH samtal ökar också ”…nyttan av loggboken…” till 67%.  

Tabellen visar också att fokuseringen på ”personliga veckomål” och dess höga resultat håller i sig. 

Enligt skolans mål prioriteras speciellt frågorna ”har enskilt samtal med min handledare varje 
vecka” och ”mål inför kommande vecka”. Sett ur den synvinkeln har resultatet förbättrats.  

Det intressanta är att läsåret 2005-06 då enskilt samtal med läraren startar då sjunker resultatet på 
frågan ”jag tycker jag har nytta av de personliga handledningssamtalen”. Vad står bakom de 
siffrorna? Året därpå 2006-07 stiger åter resultatet men bara till 74% och kvarstår även näst 
kommande läsår.  
 
 
 

 

  Fråga 
nr 37 42       45 46 

  

Jag har 
personliga 
veckomål 

Jag har 
enskilt 
PH-samtal 
med min 
handledare 
varje 
vecka 

prata om 
mina mål 
för den 
kommande 
veckan 

prata om 
mina 
terminsmål 
och mina 
slutmål 

prata om 
lärstrategier 
(hur jag ska 
lära) 

Jag tycker 
att jag har 
nytta av de 
personliga 
handlednin
gssamtalen 

Loggboken 
hjälper mig 
i mina 
studier 

 
89% 92% 89% 44% 47% 74% 67% 

Skillna
d 07 till 
08 -1% 4% 1% -7% 4%  0% -2% 

2007 90% 88% 88% 51% 43% 74% 69% 
2006   84% 81% 61% 44% 65% 57% 
2005           79% 68% 
2004           84% 81% 
2003           80% 65% 
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Hjälper Loggboken eleven? 
 
Tab. 3 skola A 

 

Tab.3  
Enligt enkätresultatet år 2006 är det många elever som inte ser betydelsen med loggboken. Läsåret 
2005-06 blir PH samtalen regelbundna och alla elever har PH men ändå uppfattar inte eleverna att 
loggboken hjälper mig.  
Skolans gemensamma arbete med loggboken förstärker antagligen elevens uppfattning till läsåret 
därpå då loggbokens betydelse stiger till 69%. Enkätresultatet våren 2008 är 67%. 
 
 Läsåret 2007-08 har skolan ca400 elever. 
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Loggbokens innehåll? 
 
Tab.4 skola A 
 

 47 48       

År 

Jag skriver  in 
mål, strategi 
och 
tidsplanering i 
loggboken 
varje vecka 

I min loggbok 
har jag 

min 
individuella 
studieplan 
(terminsplan) 

mål för 
kommande 
veckan 

strategier för 
kommande 
vecka 

       
mina mål för 
veckan lärstrategier 

2008 84%   89% 90% 66% 
Diff.07 till 08 7%   4% 0% 33% 

2007 77%   85% 90% 33% 
2006 74%   74% 88% 35% 
2005 85%         
2004 83%         
2003           

 
      

  arbetsuppgifter/aktiviteter 
och hemarbete 

tidplan för 
veckan 
(när och 
var) 

reflektioner och 
utvärdering av veckan 

   

2008                           48% 69% 46% 
13% -6% 9% 

2007                           35% 75% 37% 
2006                           39% 68% 74% 
2005     
2004     
2003     

 
 
Tab.5 
Loggboken ska fr o m läsåret 2005-06 innehålla elevens termins mål, tidsplan, strategier, schema 
mm. Skolans gemensamma arbete med loggboken är avgörande då resultaten våren 2008 i stort 
förbättras. Strategier för kommande vecka gör ett rejält hopp upp till 66%. Mål för kommande 
vecka håller i sig från föregående läsår. Strategierna kom på efterkälken men har höjts rejält till år 
2008. Största förändringen sker i vad eleven ska göra för arbetsuppgifter/aktiviteter under veckan. 
En höjning med 13% enheter till 48%.  
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Meritvärde 
 
Tab.6 skola A 
 

 
Tab.6 
 
Meritvärdet gäller endast år9. 
 
Våren 2006 är det 65% av eleverna på skola A som anser sig ha nytta av PH samtalet. (Se tab.1). 
57% som anser att loggboken hjälper dem. Arbetet med loggbokens innehåll har lyfts fram men 
antagligen beror det på att inte alla elever har haft PH. Skolan har ca 200 elever.  
Meritvärde år 9 är 242,7. 
 
Hösten 2005-06 sker PH samtalen regelbundet varje vecka med varje elev.  
Våren 2007 sjunker meritvärdet i år9 till 230,7. 
 
Läsåret 2007-08 ökar skolans elevantal till ca 400 elever. PH samtal regelbundet varje vecka. 
Våren 2008 har meritvärdet sjunkit till meritvärdet 227,9. 
 
Meritvärdet är svårt att från grunden påverka. Det kan skifta beroende av t ex vilket upptagnings 
område eleverna kommer ifrån och vilken social status föräldrarna har. 
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8 Diskussion 
 
Jag har tolkat och analyserat det material som jag har fått fram ur enkäter och de intervjuer som 
legat till grund för studien. Jag vill här redogöra för några tankar och reflektioner som uppkommit 
i samband med uppsatsen. 
I diskussionen kommer jag att föra ett resonemang runt mina resultat och att sätta dem i relation 
till hur jag uppfattar verkligheten idag. De tankar som jag redogör för, ska inte ses som något facit, 
utan snarast ge nya tankar, skapa nya möjligheter till att ständigt utvecklas som pedagog och 
människa då detta är en ren nödvändighet för att klara av den ständiga förändring som sker i 
samhället och som givetvis påverkar oss i vårt arbete och mötet med, i detta fall, unga människor. 
 
Utifrån de intervjuer jag haft framkommer tydligt att när PH inklusive loggbok fungerar framstår 
målen tydligt och det underlättar för eleven i skolarbetet. Skolarbetet blir bra organiserat. Det un-
derlättar och antagligen extra bra för de elever som har svårt att hålla ordning omkring sig eller 
svårt att själva se vad som ska göras. Eleven vet genom PH-samtalen vilka uppgifter som skall 
göras och när de ska vara färdiga. Det följs sedan upp varje påföljande vecka. Eleven känner till 
konsekvensen av att ej ha uppnått veckans mål vilket kan innebära hemarbete till nästa dag, över 
helgen eller kanske till slut att slutmålen måste sänkas. Kanske var målen tyvärr inte rimliga. Här 
måste då frågan varför ställas. Dialogen med eleven och föräldrar måste ständigt hållas igång där 
coachningen är avgörande i många fall. Det kan vara att tjata ibland, att påminna om saker men 
framför allt tro på att den unga adepten klarar av det vi bestämt. Att lärarens förväntningar 
avspeglar sig på eleven är helt uppenbart enligt min egen yrkeserfarenhet och Jenners forskning 
säger detsamma. 
 
Min tolkning är att eleverna uppskattar den bekräftelse de får då de klarat av veckans olika mål. 
Att klara målen, kan alla elever göra om målen är rimliga utifrån var och en. Kanske kan denna 
bekräftelse av veckans arbete vara tillräcklig för att skapa en egen inre motivation i hela skol-
arbetet.  
PH-samtalet är en fantastisk källa till att skapa en nära och kvalitativ kommunikation till eleverna. 
För att kunna hjälpa eleven till att sätta rimliga mål kräver det en relation tillika för att pedagogen 
ska kunna inse rimligheten i målen hos varje enskild elev. Så relationsskapandet är basic. 
 
Jag ser numera PH-samtalet i tre delar. En yttre och två inre faktorer. I enkäten kan jag utläsa att 
den yttre faktorn dvs rummet är minst lika viktig som de två inre faktorerna. Genom att besvara 
frågorna när, var och hur kan den yttre faktorn bli en bidragande faktor till ett positivt möte.  
När?  Vid vilken tidpunkt sker samtalet.  
Var?  Var sker samtalet? Hur ser rummet ut där samtalet sker?  
Hur?  Hur sker samtalet? Jenner pratar om perspektivseendet. 
Enligt min erfarenhet och kopplat till intervjusvaren är det bra med en bestämd tid för samtalen, i 
detta fall efter skolans slut, varje vecka och endast med t ex fyra klasskamrater i rummet. Alla 
sitter och arbetar med egna uppgifter under de femton minuter som en av dem har PH-samtalet 
vilket gör att miljön har mycket goda förutsättningar. Ögonkontakten under PH får inte 
underskattas. I ögonkontakten kan mycket utläsas som ej framkommer i ord och som kan öka 
handledarens insikt om situationen och elev. 
 
De två inre faktorerna är för det första själva mötet dvs på vilket sätt kommunikation sker mellan 
lärare - elev. Samtalet fokuserar kring reflektion, redovisning och planering som dokumenteras i 
loggboken.  
För det andra finns loggbokens egen inre funktion i form av det stöd som anteckningar och 
planeringar utgör för att garantera utveckling och uppnående av mål. Båda delarna är beroende av 
varandra. 
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Trots detta är det till syvene och sist lärarens kommunikativa kompetens i bemötandet av den unga 
individen som absolut är avgörande. Här pratar vi om inlevelseförmåga (se världen med elevens 
ögon) och att kunna läsa av eleven. Som pedagog är min uppgift att försöka förstå eleven. Elevens 
uppgift är inte att försöka förstå läraren. Att bara reflektera över de orden och kunna se att eleven 
kan ha problem men han/hon är inte problemet. Det tar kanske ett tag att förstå men det ger en 
insikt som kan förändra hela mitt handlande gentemot många elever, anser jag.  
Det beror på hur lärarens egen människosyn ser ut och den egna kulturen. Hur är förmågan att 
själv kritiskt reflektera över det egna arbetet? Kan lärare lära sig att entusiasmera? Kan 
lärarutbildningen lära ut detta? Hur kan man mäta vilka som är mer lämpade att vara lärare än 
andra? Är en del födda till lärare? Kan endast yrkeserfarenheten ge denna pedagogiska 
kompetens? Hur mycket påverkar den egna arbetsplatsen och dess organisation mitt handlande? 
Vi vet idag att skolans begränsningar, dolda påbud styr även verksamheten liksom de lagar, 
styrdokument och attityder till skolproblem och sociala problem som finns i skola och samhälle. 
 
Jag tänker kort formulera de svar jag tycker mig ha fått på frågorna jag startade denna 
undersökning med: 

• Vad anser eleverna om det regelbundna PH-samtalet? 
Generellt – positivt. Det beror mycket på handledarens unika och komplexa kompetens. 

• Har samtalet någon betydelse för elevernas studieresultat? 
Absolut och det hör samman med den tidigare frågan.  

• Finns det något negativt med PH-samtalet? 
Ja, om PH är vid fel tidpunkt under dagen och PH kan få negativa konsekvenser för eleven om inte 
handledaren utför PH:t på det sätt som ingår i uppdraget och är skolans koncept. Inte att 
förglömma finns risken att lärare – elev absolut ej synkar med varandra. Relation går ej att uppnå. 
Naturligtvis måste då skolan lösa det genom t ex byte av lärare. Men som sagt, läraren äger 
problemet, inte eleven. 

• Hur stor betydelse har loggboken? 
Mycket stor betydelse. Oavsedd om eleven är självgående eller ej så har den en stor funktion. 
Elever som förnekar loggbokens betydelse anser jag utnyttjar andra elever för att klara av sin 
studiesituation. Det är inte att ta eget ansvar. I detta skolkoncept med PH och loggbok är 
loggboken en ren nödvändighet för att få optimal utdelning av sina studier och framtidsdrömmar. 

• Finns det något annat värde med detta PH-samtal? 
Ja, den unga individen har ett enskilt personligt möte i femton minuter med en vuxen. Fyra ögon 
möts. Denna punkt är förutsättningen till de övriga frågorna. Kanske är det just detta som är 
kärnan i PH. Att ibland skämta och skratta, få trösta, diskutera, att bry sig, att bli lite sur ibland, att 
coacha…helt enkelt mötas som människor där elev & lärarroll kanske för några sekunder träder 
tillbaka och ett ärligt möte uppstår. Femton minuter kan vara lång tid… 
Jag ser en risk med att dagens ungdomskultur inte släpper in de vuxna. Inte ens i hemmen är det 
säkert att en dialog sker. Detta kräver att någonstans bör det ändå finnas ett forum där ungdomar 
och vuxna kan mötas. Vi har mycket att lära av varandra. Skolan kan i detta sammanhang vara 
möjligheternas arena. Vi kan faktiskt under skoldagen, genom mänsklig närvaro och i diskussio-
ner, utöva den påverkan som dagens hem oftast inte hinner med. Personliga möten, läs PH-samtal, 
där man i direkt kontakt, levande kontakt, kan höra, se och känna den andra människan. Vi får inte 
överge tanken om skolans betydelse för emotionell och social utveckling. Många anser liksom jag 
att behovet av skolan som samhälle, som social och kulturell miljö ökar. Sociala koder och 
kroppsspråk lär vi oss att hantera i det fysiska mötet människor emellan och för min del är det 
dessa möten och dialoger som ständigt utvecklar mig som individ.  
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Empirisk undersökning 
 
7 elever från år9  
Variationer mellan eleverna i högt meritvärde - lågt meritvärde 
 
Fråga 1)  Vad betyder PH-samtalen för dig? 
Tolkning av svaren: 
Hjälper eleven mycket, man vet vad man ska arbeta med, hur jag ska nå målen, dvs hur man ska 
utvecklas, de gör att man vill plugga (motivation), bra med någon som påminner en, konfirmera 
över vad man gjort och strategin för kommande vecka. 
 

• Mycket! Vet precis vad jag ska göra och så utvärderar man veckan och såå…. 
 

• Det är när man …alltså…det betyder vad ska man säga? Vad sina mål är och så hjälper den 
på vägen…så man uppnår sina mål. KE: Du ska tänka liksom…Är det ett måste för dig? E: 
För mig är det inte…alltså måste…men det hjälper mig mycket….. 
KE: Det hjälper dig mycket med målen? E: Ja!.. 

 
• E: Att…eeehh…hur jag ska utvecklas, hur jag ska arbeta …hur jag ska nå mina mål…KE: 

Oohh, du sa så fint… hur du ska utvecklas, hur du ska nå dina mål…och så sa du… tyckte 
du sa tre fina saker…E: jag sa bara vad jag tänkte på…KE: ja…jag hör det ju sen..jag 
skriver för säkerhets skull… 

 
• PH-samtalen…ja, de har en stor del i min utbildning…borde jag säga egentligen för att de 

är nog de som gör att man vill plugga å att man vill fortsätta vi har jag inte haft PH innan 
men då var man inte så studiemotiverad som innan som jag är idag. För de har…det pushar 
en framåt ja, de får en att fortsätta. 

 
• Ehh, samtal som jag har en gång i veckan ser hur det går …alltså..planeringen och alla 

målen..betygen…för ser man då alla målen och så här så att planera in hur man ska göra 
för att nå målen hur…ja…KE: Vad betyder det för dig? Är det viktigt för dig eller det inte 
det?  E: alltså, …Jag vet inte…allså jag hade ju klarat mig lika bra utan men ehh…men det 
är bra att du har nån som påminner dig ändå om hela tiden att jag måste göra vissa saker 
för att nå målen. Så här så jag antar att det ändå betyder rätt så mycket ja för betygen och 
så där med tanke på att man tar det mesta ansvaret själv på denna skolan så behövs det nåt 
sånt KE: för du sa du klarar dig själv. Du hade klarat dig själv i alla fall??…E: nej men nu 
har jag inte haft PH-samtal på väldigt länge nu mest för att det är slutet jag har koll på vad 
jag ska göra… ehh, vad som behövs göras..inte så jätte mycket men… 

 
• Ingenting KE: Ingenting? E: nej…ehh, det hjälper ju inte som han sa, alltså ibland kan man 

få hjälp av det..de e ganska tråkigt sitta kvar till tjugo över tre KE: Men det är ju bara en 
dag i veckan? E: Det känns inte som en timme ja… 

 
• Ehh, det är en tid när vi kan konfirmera vad vi har gjort och vad vi kan göra till nästa vecka 

ja en strategi göra det i en viss ordning när vi jobbar Jag gillar ju bättre när jag vet vad jag 
ska göra jag tycker att det är bra att vi har dem för då har jag liksom vad ska jag göra till 
nästa vecka ja… 
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Fråga 2) Hur mycket betyder Loggboken i ditt skolarbete? 
Tolkning av svaret: 
Positivt: Skriver målen, vilka steg/uppgifter man ska göra, hur lång tid jag har på mig, när det är 
mycket att göra är loggboken bra,  
Negativt: om det inte är mycket att göra skrivs det inget, används som kladdpapper/ritar i den, 
planerar aldrig, 
 

• Använder den inte speciellt mycket. Skriver bara i målen och så dagens schema…tittar i 
den varje dag men …den blir typ som ett kladdpapper… 

 
• Det betyder också mycket för jag skriver ju schema och så står det i vad jag ska göra och 

…jaa…så har jag en planering på en sida så jag vet vilka steg jag ska göra under veckor å 
sånt KE: du sa schema vad du ska göra och ..vad sa du mer? E: Alltså Vilka steg jag ska 
göra…hur lång tid jag har på mig för att göra stegen. 

 
• Just nu …det var förra terminen betydde den väldigt mycket för att vi hade så mycket läxor 

och jag planerade in allt i Loggboken så loggboken blev en stor del för mig. Och där hade 
jag all min planering och allt det dära…KE: Mmm, så då betydde den extra mycket? E: Ja! 
KE: Varför gör den det ev. inte nu då? E: För nu har jag nått mina mål och jag har inte så 
mycket att skriva längre i Loggboken så nu tar jag det bara lugnt. 

 
• E:…i början av 8:an hade den väldigt, väldigt stor betydelse för då skrev man in allting och 

man ville ha koll på allt och med tiden har jag lärt mig att loggboken har jag användning 
av men nu håller jag allting i huvudet så att idag använder jag den inte så jätte mycket för 
jag har lärt mig att jag har lärt mitt huvud att vad ska jag säga …jag har formaterat att det 
här ska jag göra och hit ska jag efter 10 år men innan hade jag väldigt stor användning av 
den idag så där…bara för att…KE: du sa nyss om 10år?? Har du mål? Är det så? E: ?? KE: 
Du uttryckte om 10 år… då fattade jag det som att du hade ett mål redan? Är det det som 
driver dig? Nu när du inte använder loggboken? E: Njaa…jag har målen i huvudet, sa jag  

 
• Ingenting alls, tittar aldrig. Planerar aldrig…får bara påskrift…sen alltså…jag tittar aldrig i 

princip vad jag har…jag vet vad jag planerat in under dan om det sen skulle så jobbar jag 
bara…med det jag känner för helt enkelt. 

 
• Ingenting, jag använder aldrig den. Jag bara skriver in schema att, ehh, typ målen 

utvärdering och ingenting mer jag har schemat i huvudet jag vet vad jag ska göra blir det 
ändringar så får jag höra och då säger Henrik till mig han tycker jag behöver mest jobba 
med ja, så jag använder inte loggboken så vissa andra tar med sig den och kollar hela tiden 
och använder den till en massa saker…nej…KE: så du kommer ihåg vad du ska jobba 
med, når de målen du satt upp? E: Ja, oftast…det beror på om man missar om det kommer 
prov eller så och de är olika alltså gör jag  

 
• Ehh, ja jag använder den faktiskt inte så mycket mer än att skriva in schemat för…jag 

borde kanske använda den lite mer för att jag känner att det är lite stressigt här mot slutet 
att jag har lite grejer jag måste göra…inte så mycket faktiskt KE: Det har du i huvudet vad 
du ska göra? E: Ja, men jag gillar ändå att skriva upp det under dagen…brukar jag under 
före-läsning eller så där annars om jag skriver ut det kan jag komma ihåg vilken ordning 
jag ska göra har ett litet schema i huvudet KE: Du anteckningar inte att du ska göra det här 
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? E: Jag skriver in vad jag ska göra under veckan sen kan jag gå tillbaka och kolla 
vad…liksom…sen bockar jag av liksom…det gör vi under PH-tiden också. 
Nej, faktiskt inte. Jag skulle kunna ha använt den mer…Jag har nog känt att jag klarar mig 
rätt bra utan den också. Jag gillar att ha den men klarar mig utan den. KE: Du når dina mål 
i alla fall? E: Ja! 
 
 

Fråga 3) Har du och din handledare lärt känna varandra bättre tack vare dessa samtal?  
Tolkning av svaret: 
Ja, läraren vet mina svaga och starka sidor, brukar snacka annat än skola, skämtar,  
 

• Ja, dé har vi väl…Man lär känna lärare bättre 
 

• Ja, det tror jag nog det har. Alltså vi pratar…alltså om det något jag vill berätta för henne 
så gör jag ju det där  

 
• Ja det har vi.  Nuu..vad jag känner …typ…vet han vad jag går för och hur jag ska nå mina 

mål. Han känner till mina svagheter, så han hjälper mig. KE: …han vet mina starka och 
svaga sidor E: Ja KE: …och får hjälp efter.. 

 
• Absolut  

 
• Ja 

 
• Ja, faktiskt. Vi brukar…vi snackar inte bara skola och så.. gör på fritiden, skojar med 

varandra, skämtar lite, jobbar, snackar 
 

• Ja, det har vi 
 

 
Fråga 3b) Om ja: På vilket sätt?  
Tolkning av svaret: 
Ja: Det betyder något, en trygghet, läraren finns alltid där, någon att prata med, 
basgruppssamlingen, får mer hjälp, 
Nej: Det kvittar, jag är rätt självständig 
 

• Vet inte…tror faktiskt inte det… 
 

• Mmmmm, det vet jag inte riktigt …ja, kanske lite… 
 

• Mmmm, det gör det väldigt mycket. Det får mig att …att ta ansvar för mig själv och jag 
vet hur jag ska plugga…………och de jag har mål att gå efter. 

• Jaaa, det har en stor del tror jag mmm, för att …det är nog handledaren som gör att man 
känner sig trygg i skolan …och vill fortsätta trots att det kan vara jobbigt och att man inte 
vill så har man alltid en person som trots att man har sina föräldrar vid sidan så har man en 
annan också …som läraren och kan man säg alltid finns där för en …som man kan prata 
med och så där ….KE: Så fint du uttrycker det…jättefint.  
 

 
• PH-samtalen alltså? KE: Ja, du sade att du fått bättre kontakt med din lärare genom PH-

samtalet. KE: Påverkar det på något sätt vad du tycker om skolarbetet? E: 
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så…svårt…ja…tja…alltså, det är lättare i skolan om du känner läraren bättre prata om 
saker angående skolan då går det lite lättare för då kan man prata lite emellan hur det har 
gått och så där…även om man inte har PH-samtal kan man snacka lite lätt med han…nu är 
jag klar med detta och detta och så det underlättar.. 

 
• Nej faktiskt inte de har inget med det att göra inte mer på själva skolan men kanske på typ 

basgruppssamlingen när jag sitter och jobbar med den läraren jaa..och så..man får mer 
hjälp och så  

 
• Ehh….tror inte att det påverkat något speciellt…joo, de är nog lite lättare…jag har ju 

kurser med M-L vi kan prata lite mer…samtal…för mig så kvittar det nog faktiskt…jag 
klarar mig..är nog rätt självständig…  
 

 
Fråga 4) Finns det något som är negativt med PH-samtalen? 
Tolkning av svaret:  
Positivt: Allt som har med PH är bra, det behövs på en sådan här skola, finns inget negativt, 
Negativt: Längre skoldag, jag skäms om jag ej gjort det jag ska dvs gjort klart de mål som 
bestämts., 
 

• Skoldagen blir senare den dagen men…. 
 

• Nej, jag tycker allt som har med det att göra är positivt för det hjälper en på vägen.  
 
• ….nej, de flesta…de flesta PH-samtalen är väldigt positivt. Det finns inget negativt med 

dé. Inte vad jag tycker.  
 

• Mmmm, neeej?…inte vad jag kan komma på ….inte när man går i grundskolan för att jag 
tror man behöver ett samtal med en vuxen för jag tror det utvecklar en som individ själv 
…för att kunna samtala med en vuxen trots att man är barn själv.  

 
• Beror på hur du ser det…man går ju längre i skolan…men nej det är inget som försämrar 

någonting men jätte mycket heller tycker jag…alltså, det behövs nog på en skola som 
denna eftersom du tar det mesta ansvaret själv så hade man inte haft så hade de nog för 
vissa varit väldigt svårt.. som inte kan ta eget ansvar.. 

 
• Du får stanna kvar ganska länge ja det är bra med tiderna faktiskt men 

PH…ahhh…ingenting för mig….nej…. 
 

• …..ehhh…om man inte har gjort någonting då skäms man ju för det…jag har inte förberett 
och så det är nog de enda jag tycker inte det är något negativt med det ….då har man ju 
misslyckats ju… 
 

 
Fråga 5) Vilket betyder mest för att dina betyg/skolresultat ska bli bra? 
Tolkning av svaret: Vet hur jag ska nå målet, ”de” ställer upp, ”de” vill att jag ska göra det, ha 
ett slutmål t ex yrke, linje på gymnasiet, bra lärare, schyssta kompisar, 
 
 
            E: Att jag vet precis vad jag ska göra för att nå det. (underförstått målet) 
 



 36 

• E: som funkar bäst??...KE: Ja, vad är det som gör, vad är avgörande för att du faktiskt 
kanske får bra betyg på skolresultat. vad är det som betyder mest? E: Alltså..hi,hi…jag vet 
inte…alltså vad som betyder mest tur…KE: nja, Vad är det som gör att du ev. får bra betyg 
bra skolresultat att du får bra resultat vad är det som har gjort att du får bra resultat E: 
Alltså det är tycker jag att gå på mina PH-samtal ja, och så frågor hon om jag har gjort… 
har jag inte gjort målen från förra veckan då gör jag det som jag inte har gjort å försöker 
göra dem ännu mer så blir det snabbare klart. KE: Mmm…E: Ja, å sen så  KE: Är det en 
form av krav…kan man säga? är det krav som du ??? känner? E: Att det…är det krav hela 
tiden är någon som ställer krav på dig har du inte gjort målen nu så måste du göra det Eller 
vad är det du menar? E: Alltså dom vill ju att man ska göra det. KE: Ja. E: Ja, Så 
…alltså…det ungefär så jag menar…de ställer upp.  

 

• E: Vi …vilket som betyder mest? Betyg eller slutresultat? KE: Mm…det spelar ju ingen 
roll nu, du går i nian då är det ett slutresultat…men vad betyder mest för att du ska känna 
liksom att du strävar mot ett mål. Vad är det som gör att du tycker att det är rätt …. E: Det 
är mer slutresultatet i så fall. Det är mest att jag strävar efter det…jag kämpar för det…KE: 
Vad är det som gör att du då…Vad betyder mest för att dina resultat ska bli bra? … 
(08.39)E: Det är mer att jag ska sträva efter osså…kämpa för det KE: och vad är får dig 
som får dig att kämpa för det? E: …Jag tänker mycket på framtiden. Vad jag ska bli det är 
det jag tänker på…som håller mig motiverad. KE: Vad ska du bli? E: Kirurg… det skulle 
jag vilja bli KE: Du tänker på framtiden!??…E: Ja väldigt mycket. Jag är väldigt 
motiverad. Det är det som kommer att vara värt i slutänden. KE: Men påverkar inte skolan 
dig någonting om du nu inte haft de här…inte loggbok, inte samtal…hade du i alla fall 
antagligen E: Nej de hade jag nog inte. När jag började på den här skolan så mina systrar 
var väldig sån…du måste nog kämpa väldigt hårt du är på väg mot din framtid och så fick 
jag mig på andra tankar och måste tänka på vad jag vill bli för sen när du ska välja 
gymnasie ska du inte vara vilse du måste veta vad du vill så har jag alltid haft…vill bli 
kirurg jag vill bli framgångsrik sååå…de e de…KE: du kommer att behövas som kirurg. 
Du uttrycker dig väldigt bra. Tack för att jag fick använda dig. 

 

• E: Vad menar du nu? KE: Vad är det i skolan som är det allra viktigaste för att du ska…E: 
…som gör att jag vill? KE: som gör att du vill kämpa för ett bra studieresultat , slutbetyg 
E: det är nog först  mina föräldrars stöd och samtal borde man säga för att de e dom som 
…ja, man vill ju göra dem stolta och man vill ju inte att man själv ska misslyckas som 
student å att …ja, det är nog mest föräldrarna man håller fast vid…och vännerna …man 
vill ju inte sticka ut ur mängden …man vill ju va en KE: Föräldrarna betyder väldigt 
mycket? E: ja KE: Tror du det gäller så för alla? E: nej! Det är många som inte har det 
stödet….det är många som saknar den delen i sitt liv. Vilket jag tror gör att det inte går så 
bra i skolan. KE: Tror du PH-samtal betyder ännu mer då? Eller kan det påverka? E: För 
dom eleverna som saknar sina stöd från föräldrarna? Absolut! För då har dom nåt att se 
fram emot trots att man bara har läraren…men jag tror de uppskattar den hjälpen mer än 
alla andra, kan jag tycka.  

 

  



 37 

• Alltså…med PH-samtalen KE: rent allmänt…för att du ska…vad är det då som betyder 
mest för dig att det här ska fungera för dig? E: att jag inser själv att jag…vad jag behöver 
göra…att jag tar tag i i grejer och gör det helt enkelt och då blir det bra också och de e de 
jag menar att de gör ju att PH-samtalen varken hjälper till eller försämrar att jag ska inse 
det själv. Det ä det jag menar även om jag inte har PH-samtal så har man de där att man 
inser att ..nej, nu måste jag jobba…så att jag når mina mål 
 

• Att det ska bli bra? KE: Ja…E: att komma in på min linje det är det enda jag vill…bra 
lärare schyssta kompisar ja, och …att jag själv vill …typ att jag tar tag i det själv. 
 
 

• …svår fråga…ja vet inte riktigt…det jag gör?...ja, att det är organiserat…jag gillar 
verkligen när det är organiserat när jag har grejer när jag vet vad jag ska göra sånt där…jag 
tror det hjälper mig mycket att jag tycker om att ha det organiserat KE: Tycker du vi har 
det här? E: vi har ju här PH-t..då vet man ju vad man ska göra Förra skolan…Det var ingen 
bra skola. Skönt att gå här…Hade antagligen fått bättre resultat från förra skolan men jag 
hade inte kunnat lika mycket… 
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       Bilaga 1 
Vecka 19 & 20 2008 

 

 

 

Till förälder/vårdnadshavare 

 

 

Jag heter Kristina Elehorn och är anställd som musik och matematiklärare på B-
skolan. Jag är mycket intresserad av att få veta vad PH-samtal på skolan betyder för 
våra elever. Detta studerar jag lite närmare genom att nu skriva en C-uppsats i ämnet 
vid Växjö Universitet. Den empiriska delen är i detta fall en intervju med några 
elever. 

 

Jag har slumpvis dragit sex namn ur år 9 varav en av dessa är ditt barn. Han/hon 
kommer att vid ett intervjutillfälle få fem frågor att besvara som handlar om PH-
samtalet.  

 

Samtliga elever garanteras total anonymitet vid redovisningen och sammanställning 
av slutresultat.  

 

OBS! 

Om du av någon anledning inte vill att ditt barn är med på detta ber jag dig snarast 
maila ett svar till mig så att jag istället kan erbjuda en annan elev denna möjlighet. 

mailadress: kristina.elehorn@xxx… 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Kristina Elehorn 

 

 

  



 40 

      Bilaga 2 
Empirisk undersökning  
 
 
 
 
Fråga 1) Vad betyder PH-samtalen för dig? 
 
 
Fråga 2) Hur mycket betyder Loggboken i ditt skolarbete? 
 
 
Fråga 3) Har du och din handledare lärt känna varandra bättre tack vare dessa samtal? 
 
 
Fråga 3b) Om ja: På vilket sätt? 
 
 
Fråga 4) Finns det något som är negativt med PH-samtalen? 
 
 
Fråga 5) Vilket betyder mest för att dina betyg/skolresultat ska bli bra? 
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      Bilaga 3 
 
Intervjusammanfattning       
 
Intervju frågorna till sju elever från årskurs 9. Meritvärdet är olika mellan de sju eleverna. Ingen 
har ett extremt högt- eller lågt meritvärde.  
 
 
Fråga 1) Vad betyder PH-samtalen för dig? 
 
Mycket! Vet precis vad jag ska göra och så utvärderar man veckan och såå…. 
 
Det är när man …alltså…det betyder vad ska man säga? Vad sina mål är och så hjälper den på 
vägen…så man uppnår sina mål. KE: Du ska tänka liksom…Är det ett måste för dig? E: För mig 
är det inte…alltså måste…men det hjälper mig mycket…..KE: Det hjälper dig mycket med målen? 
E: Ja! 
 
E: Att…eeehh…hur jag ska utvecklas, hur jag ska arbeta …hur jag ska nå mina mål…KE: Oohh, 
du sa så fint… hur du ska utvecklas, hur du ska nå dina mål…och så sa du… tyckte du sa tre fina 
saker…E: jag sa bara vad jag tänkte på…KE: ja…jag hör det ju sen…jag skriver för säkerhets 
skull… 
 
PH-samtalen…ja, de har en stor del i min utbildning…borde jag säga egentligen för att de är nog 
de som gör att man vill plugga å att man vill fortsätta vi har jag inte haft PH innan men då var man 
inte så studiemotiverad som innan som jag är idag. För de har…det pushar en framåt ja, de får en 
att fortsätta. 
 
Ehh, samtal som jag har en gång i veckan ser hur det går…alltså...planeringen och alla 
målen…betygen…för ser man då alla målen och så här så att planera in hur man ska göra för att 
nå målen hur…ja…KE: Vad betyder det för dig? Är det viktigt för dig eller det inte det?  E: alltså, 
…Jag vet inte…allså jag hade ju klarat mig lika bra utan men ehh…men det är bra att du har nån 
som påminner dig ändå om hela tiden att jag måste göra vissa saker för att nå målen. Så här så jag 
antar att det ändå betyder rätt så mycket ja för betygen och så där med tanke på att man tar det 
mesta ansvaret själv på denna skolan så behövs det nåt sånt KE: för du sa du klarar dig själv. Du 
hade klarat dig själv i alla fall??…E: nej men nu har jag inte haft PH-samtal på väldigt länge nu 
mest för att det är slutet jag har koll på vad jag ska göra… ehh, vad som behövs göras...inte så 
jätte mycket men… 
 
Ingenting KE: Ingenting? E: nej…ehh, det hjälper ju inte som han sa, alltså ibland kan man få 
hjälp av det…de e ganska tråkigt sitta kvar till tjugo över tre KE: Men det är ju bara en dag i 
veckan? E: Det känns inte som en timme ja… 
 
Ehh, det är en tid när vi kan konfirmera vad vi har gjort och vad vi kan göra till nästa vecka. ja en 
strategi. göra det i en viss ordning när vi jobbar. Jag gillar ju bättre när jag vet vad jag ska göra. 
jag tycker att det är bra att vi har dem för då har jag…liksom…vad ska jag göra till nästa vecka 
ja… 
 
 
Fråga 2) Hur mycket betyder Loggboken i ditt skolarbete? 
Använder den inte speciellt mycket. Skriver bara i målen och så dagens schema…tittar i den varje 
dag men …den blir typ som ett kladdpapper… 
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Det betyder också mycket För jag skriver ju schema och så står det i vad jag ska göra och 
…jaa…så har jag en planering på en sida så jag vet vilka steg jag ska göra under veckor å sånt 
KE: du sa schema vad du ska göra och ..vad sa du mer? E: Alltså Vilka steg jag ska göra…hur 
lång tid jag har på mig för att göra stegen KE: Just ja.. De är du som heter Sandra… E: precis 
 
Just nu …det var förra terminen betydde den väldigt mycket för att vi hade så mycket läxor och 
jag planerade in allt i Loggboken så loggboken blev en stor del för mig. Och där hade jag all min 
planering och allt det dära…KE: Mmm, så då betydde den extra mycket? E: Ja! KE: Varför gör 
den det ev. inte nu då? E: För nu har jag nått mina mål och jag har inte så mycket att skriva längre 
i Loggboken så nu tar jag det bara lugnt. 
 
E:…i början av 8:an hade den väldigt, väldigt stor betydelse för då skrev man in allting och man 
ville ha koll på allt och med tiden har jag lärt mig att loggboken har jag användning av men nu 
håller jag allting i huvudet så att idag använder jag den inte så jätte mycket för jag har lärt mig att 
jag har lärt mitt huvud att vad ska jag säga …jag har formaterat att det här ska jag göra och hit ska 
jag efter 10 år men innan hade jag väldigt stor användning av den idag så där…bara för att…KE: 
du sa nyss om 10år?? Har du mål? Är det så? E: ?? KE: Du uttryckte om 10 år… då fattade jag det 
som att du hade ett mål redan? Är det det som driver dig? Nu när du inte använder loggboken? E: 
Njaa…jag har målen i huvudet, sa jag  
 
Ingenting alls, tittar aldrig. Planerar aldrig…får bara påskrift…sen alltså…jag tittar aldrig i princip 
vad jag har…jag vet vad jag planerat in under dan om det sen skulle så jobbar jag bara…med det 
jag känner för helt enkelt. 
 
Ingenting, jag använder aldrig den. Jag bara skriver in schema att eh typ målen utvärdering och 
ingenting mer jag har schemat i huvudet jag vet vad jag ska göra blir det ändringar så får jag höra 
och då säger Henrik till mig han tycker jag behöver mest jobba med ja, så jag använder inte 
loggboken så vissa andra tar med sig den och kollar hela tiden och använder den till en massa 
saker…nej…KE: så du kommer ihåg vad du ska jobba med, når de målen du satt upp? E: Ja, 
oftast…det beror på om man missar om det kommer prov eller så och de är olika alltså gör jag  
 
Ehhh, ja jag använder den faktiskt inte så mycket mer än att skriva in schemat för..jag borde 
kanske använda den lite mer för att jag känner att det är lite stressigt här mot slutet att jag har lite 
grejer jag måste göra…inte så mycket faktiskt KE: Det har du i huvudet vad du ska göra? E: Ja, 
men jag gillar ändå att skriva upp det under dagen…brukar jag under före-läsning eller så där 
annars om jag skriver ut det kan jag komma ihåg vilken ordning jag ska göra har ett litet schema i 
huvudet KE: Du anteckningar inte att du ska göra det här ? E: Jag skriver in vad jag ska göra 
under veckan sen kan jag gå tillbaka och kolla vad…liksom…sen bockar jag av liksom…det gör 
vi under PH-tiden också. Nej, faktiskt inte. Jag skulle kunna ha använt den mer…Jag har nog känt 
att jag klarar mig rätt bra utan den också. Jag gillar att ha den men klarar mig utan den.KE: Du når 
dina mål i alla fall? E: Ja! 
 
 
Fråga 3) Har du och din handledare lärt känna varandra bättre tack vare dessa samtal?  
 
Ja, dé har vi väl…Man lär känna lärare bättre 
 
Ja, det tror jag nog det har. Alltså vi pratar…alltså om det något jag vill berätta för henne så gör 
jag ju det där  
 
Ja det har vi.  Nuu..vad jag känner …typ…vet han vad jag går för och hur jag ska nå mina mål. 
Han känner till mina svagheter, så han hjälper mig. KE: …han vet mina starka och svaga sidor E: 
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Ja KE: …och får hjälp efter.. 
 
Absolut ! 
 
Ja, faktiskt. Vi brukar…vi snackar inte bara skola och så gör på fritiden, skojar med varandra 
skämtar lite jobbar snackar 
 
Ja, det har vi 
 
 
Fråga 3b) Om ja: På vilket sätt?  
 
Vet inte…tror faktiskt inte det… 
 
Mmmmm, det vet jag inte riktigt …ja, kanske lite… 
 
Mmmm, det gör det väldigt mycket. Det får mig att …att mig ta ansvar för mig själv och jag vet 
hur jag ska plugga…………och de jag har mål att gå efter. 
 
Jaaa, det har en stor del tror jag mmm, för att …det är nog handledaren som gör att man känner sig 
trygg i skolan …och vill fortsätta trots att det kan vara jobbigt och att man inte vill så har man 
alltid en person som trots att man har sina föräldrar vid sidan så har man en annan också …som 
läraren och kan man säg alltid finns där för en …som man kan prata med och så där ….KE: Så fint 
du uttrycker det…jättefint 
 
PH-samtalen alltså? KE: ja, du sade att du fått bättre kontakt med din lärare genom PH-samtalet. 
påverkar det på något sätt vad du tycker om skolarbetet? E: så…svårt…ja…tja…alltså..det är 
lättare i skolan om du känner läraren bättre prata om saker angående skolan då går det lite lättare 
för då kan man prata lite emellan hur det har gått och så där…även om man inte har PH-samtal 
kan man snacka lite lätt med han…nu är jag klarmed detta och detta och så det underlättar.. 
 
Nej faktiskt inte de har inget med det att göra inte mer på själva skolan men kanske på typ 
basgruppssamlingen när jag sitter och jobbar med den läraren jaa..och så..man får mer hjälp och så  
 
Ehh….tror inte att det påverkat något speciellt…joo, de är nog lite lättare…jag har ju kurser med 
M-L vi kan prata lite mer…samtal…för mig så kvittar det nog faktiskt…jag klarar mig..är nog rätt 
självständig…  
 
 
 
Fråga 4) Finns det något som är negativt med PH-samtalen? 
 
Skoldagen blir senare den dagen men… 
 
Nej, jag tycker allt som har med det att göra är positivt för det hjälper en på vägen.  
 
….nej, de flesta…de flesta PH-samtalen är väldigt positivt. Det finns inget negativt med dé. Inte 
vad jag tycker.  
 
Mmmm, neeej?…inte vad jag kan komma på ….inte när man går i grundskolan för att jag tror 
man behöver ett samtal med en vuxen för jag tror det utvecklar en som individ själv …för att 
kunna samtala med en vuxen trots att man är barn själv.  
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Beror på hur du ser det…man går ju längre i skolan…men nej det är inget som försämrar 
någonting men jätte mycket heller tycker jag…alltså, det behövs nog på en skola som denna 
eftersom du tar det mesta ansvaret själv så hade man inte haft så hade de nog för vissa varit väldigt 
svårt.. som inte kan ta eget ansvar.  
 
Du får stanna kvar ganska länge ja det är bra med tiderna faktiskt men PH…ahhh…ingenting för 
mig….nej…. 
 
…..ehhh…om man inte har gjort någonting då skäms man ju för det…jag har inte förberett och så 
det är nog de enda… jag tycker inte det är något negativt med det ….då har man ju misslyckats 
ju… 
 
 
Fråga 5) Vilket betyder mest för att dina betyg/skolresultat ska bli bra? 
 
E: Att jag vet precis vad jag ska göra för att nå det. (underförstått målet).  
 
E: som funkar bäst??...KE: Ja, vad är det som gör, vad är avgörande för att du faktiskt kanske får 
bra betyg på skolresultat. Vad är det som betyder mest? E: Alltså..hi,hi…jag vet inte…alltså vad 
som betyder mest tur…KE: nja, vad är det som gör att du ev. får bra betyg bra skolresultat att du 
får bra resultat vad är det som har gjort att du får bra resultat E: Alltså det är tycker jag att gå på 
mina PH-samtal ja, och så frågor hon om jag har gjort… har jag inte gjort målen från förra veckan 
då gör jag det som jag inte har gjort å försöker göra dem ännu mer så blir det snabbare klart. KE: 
Mmm..E: Ja, å sen så  KE: Är det en form av krav…kan man säga? är det krav som du känner? E: 
Att det…är det krav hela tiden är någon som ställer krav på dig har du inte gjort målen nu så måste 
du göra det Eller vad är det du menar? E: Alltså dom vill ju att man ska göra det. KE: Ja. E: Ja, Så 
…alltså…det ungefär så jag menar…de ställer upp.  
 
E: Vi …vilket som betyder mest? Betyg eller slutresultat? KE: Mm…det spelar ju ingen roll nu, 
du går i nian då är det ett slutresultat…men vad betyder mest för att du ska känna liksom att du 
strävar mot ett mål. Vad är det som gör att du tycker att det är rätt …. E: Det är mer slutresultatet i 
så fall. Det är mest att jag strävar efter det…jag kämpar för det…KE: Vad är det som gör att du 
då..Vad betyder mest för att dina resultat ska bli bra? … (08.39)E: Det är mer att jag ska sträva 
efter osså…kämpa för det KE: och vad är får dig som får dig att kämpa för det? E: …Jag tänker 
mycket på framtiden. Vad jag ska bli det är det jag tänker på..som håller mig motiverad. KE: Vad 
ska du bli? E: Kirurg… det skulle jag vilja bli KE: Du tänker på framtiden!??…E: Ja väldigt 
mycket. Jag är väldigt motiverad. Det är det som kommer att vara värt i slutänden. KE: Men 
påverkar inte skolan dig någonting om du nu inte haft de här…inte loggbok, inte samtal…hade du 
i alla fall antagligen E: Nej de hade jag nog inte. När jag började på den här skolan så mina systrar 
var väldig sån…du måste nog kämpa väldigt hårt du är på väg mot din framtid och så fick jag mig 
på andra tankar och måste tänka på vad jag vill bli för sen när du ska välja gymnasie ska du inte 
vara vilse. Du måste veta vad du vill så har jag alltid haft…vill bli kirurg jag vill bli framgångsrik 
sååå…de e de… 
  
E: Vad menar du nu? KE: Vad är det i skolan som är det allra viktigaste för att du ska…E: …som 
gör att jag vill? KE: som gör att du vill kämpa för ett bra studieresultat/slutbetyg E: det är nog 
först  mina föräldrars stöd och samtal borde man säga för att de e dom som …ja, man vill ju göra 
dem stolta och man vill ju inte att man själv ska misslyckas som student å att …ja, det är nog mest 
föräldrarna man håller fast vid…och vännerna …man vill ju inte sticka ut ur mängden …man vill 
ju va en KE: Föräldrarna betyder väldigt mycket? E: ja KE: Tror du det gäller så för alla? E: nej! 
Det är många som inte har det stödet….det är många som saknar den delen i sitt liv. Vilket jag tror 
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gör att det inte går så bra i skolan. KE: Tror du PH-samtal betyder ännu mer då? Eller kan det 
påverka? E: För dom eleverna som saknar sina stöd från föräldrarna? Absolut! För då har dom nåt 
att se fram emot trots att man bara har läraren…men jag tror de uppskattar den hjälpen mer än alla 
andra, kan jag tycka.  
 
Alltså…med PH-samtalen KE: rent allmänt…för att du ska…vad är det då som betyder mest för 
dig att det här ska fungera för dig? E: att jag inser själv att jag…vad jag behöver göra…jag att jag 
tar tag i i grejer och gör det helt enkelt och då blir det bra också och de de e de jag menar att de 
gör ju att PH-samtalen varken hjälper till eller försämrar att jag ska inse det själv det ä det jag 
menar även om jag inte har PH-samtal så har man de där att man inser att ..nej, nu måste jag 
jobba…så att jag når mina mål. 
 
Att det ska bli bra? KE: Ja…E: att komma in på min linje det är det enda jag vill..bra lärare 
schyssta kompisar ja, och …att jag själv vill …typ att jag tar tag i det själv 
 
…svår fråga…ja vet inte riktigt…det jag gör?...ja, att det är organiserat…jag gillar verkligen när 
det är organiserat när jag har grejer när jag vet vad jag ska göra sånt där…jag tror det hjälper mig 
mycket att jag tycker om att ha det organiserat KE: Tycker du vi har det här? E: vi har ju här PH-
t…då vet man ju vad man ska göra. Förra skolan…Det var ingen bra skola. Skönt att gå 
här…Hade antagligen fått bättre resultat från förra skolan men jag hade inte kunnat lika mycket… 

 

 

 


