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ABSTRAKT 

Författare: Elvina Sonnerstig 

Titel: Lärandets predikament och betydelsen av erkännande i en skolkultur  

Engelsk titel: Teaching and Its Predicaments and the Significance of Recognition in a School 

Culture 

     Antal sidor: 50    

Under våren 2013 genomfördes en fallstudie på en skola i södra Sverige med syfte att 

undersöka hur utmanande lärandesituationer kan beskrivas samt vilken betydelse erkännande 

från lärare har för hanteringen av dessa situationer. De utmanande lärandesituationerna 

återges i denna uppsats genom begreppet; lärandets predikament och kan exempelvis handla 

om att få alla elever motiverade i ett specifikt undervisningssammanhang eller lösa 

oförutsedda konflikter. Syftet var också att undersöka en enskild skolkultur och på vilket sätt 

erkännande från lärare påverkar elevers inställning till skolan. För att uppnå syftet 

genomfördes intervjuer med 16 elever från en klass i årskurs fem. Genom intervjuerna kunde 

elevernas upplevelser förstås, beskrivas och tolkas, vilket innebär en kvalitativ ansats. För att 

skildra en skolkultur, där lärandets olika predikament kan synliggöras, genomfördes 

observationer i samma klass. 

Lärarens erkännande yttrade sig genom dennes förmåga att kunna se saker ur ett 

elevperspektiv, förmåga att visa empati och förtroende, vara lyhörd och visa intresse samt ge 

eleverna till viss del återkoppling. Genom lärarens erkännande kan en positiv klassrumskultur 

skapas och därmed ökar även möjligheterna för eleverna att lära sig mer. Dock visade 

resultatet att ett erkännande endast kan ske då mottagaren, i detta fall eleven, kan tolka det 

kognitiva innehållet som ett erkännande, det vill säga att eleven har specifika 

tankemönster/scheman för att kunna tolka lärarens erkännande. Denna tolkning gjordes inte 

av samtliga elever. 

Det framkommer också att eleverna ställer krav på läraren, där bl.a. lektionsinnehållet ska 

vara underhållande för att eleverna ska vilja lära sig. Det bekräftar att eleverna likväl måste 

acceptera det innehållsmässiga i undervisningen för att lärande ska ske. Det innebär att 

erkännande från elever har lika stor betydelse för hanteringen av lärandets predikament.  

Slutligen visade resultatet att elevernas inställning till skolan främst beror på erkännande från 

andra elever. Däremot har erkännande från lärare betydelse för elevernas koncentration 

gällande skolarbeten i undervisningen. 

Nyckelord: erkännande, skolkultur, lärandets predikament 
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1. INLEDNING 

Tänk dig att gå till skolan varje dag där du som elev upplever att ingen vill prata med dig, inte 

ens läraren. Du upplever att det är svårt att få någons uppmärksamhet, exempelvis att läraren 

sällan lyfter din fråga när du räcker upp handen. Dagen går ut på att söka kontakt med 

klasskompisar och samtidigt finna glädjen i att sitta vid skolbänken. Tänk dig nu det motsatta 

där du som elev upplever att varje gång du vill säga något finns där någon som lyssnar. I 

undervisningen bemöts du av ett intresse och nyfikenhet som gör att du känner att din närvaro 

i skolan är viktig, inte minst för din egen skull. Du upplever att läraren på något sätt lyckas 

fånga ditt intresse och din uppmärksamhet. Dessa tankar exemplifierar olika situationer i 

former av erkännande. Erkännande är ett begrepp som jag kom i kontakt med under en 

tidigare kurs på lärarutbildningen och som fångade mitt intresse. Läraryrket innebär att möta 

elever på deras nivå och att därmed erkänna dem på olika sätt både när det gäller 

skolprestationer och deras personliga utveckling. Eftersom jag som lärarstudent snart ska 

lämna skolbänken och träda in i en ny värld som lärare är jag intresserad av att veta hur jag 

via min yrkesroll kan skapa en miljö som gagnar elevernas lärande och utveckling samt där de 

kan få den bästa möjliga upplevelsen av skolan. 

Viljan att skapa en miljö där elever kan få den bästa möjliga upplevelsen av skolan växte 

starkare under mina studieår från gymnasiet. Det var under dessa tre år jag på allvar började 

reflektera över vad som faktiskt bevarar elevens lust att lära. I min klass fanns det en relativt 

stor andel elever som man lite slarvigt utryckt kan säga ”underpresterade” i skolan. Detta var i 

mina ögon inte elever med sämre förutsättningar än andra att ta till sig skolundervisningen. 

Tvärtom, det var intelligenta individer som inte sällan förklarade sitt bristande engagemang på 

”skoltrötthet”. När jag i olika sammanhang träffat dessa elever idag utrycker en stor del av 

dem en besvikelse över skolgången och de skuldbelägger skolväsendet för deras idag 

otillfredsställande arbets- och livssituation. Då jag påtalat ett egenansvar har jag mötts av 

förklaringar som ”Läraren lyssnade inte på mig”, ”X la bara fokus på plugghästarna”, ”Lite 

beröm då och då hade ju inte skadat” och ”Det var svårt att be om hjälp, det fick ju en att 

framstå som dum”.  

Ovanstående citat exemplifierar negativa upplevelser av skolan och svaret på vad som faktiskt 

bevarar elevens lust att lära är mångfacetterat, detta då varje elev är unik och bär på egna 

personligheter och egenskaper. Att väcka elevers lust att lära är dock en uppgift som ingår i 

läraruppdraget och som skollagen uttrycker är en viktig del inom skolväsendet. I läroplanen 
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står det att skolan ”[…] ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att 

lära” (2011:7). I läroplanen påpekas även miljöns betydelse då de står att ”Eleven ska i skolan 

möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social 

gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” (2011:10). För att elever ska kunna 

uppnå en livslång lust att lära är det viktigt att lärare genom sitt bemötande till elever kan visa 

vilka normer och värden som skollagen anser ska överföras. Genom erkännande från läraren 

och dennes bemötande gentemot eleven kan positiva upplevelser av skolan skapas. Att 

eleverna blir erkända är därmed viktigt både på en samhällsnivå och på en individnivå. På en 

samhällsnivå kan fler människor studera vidare på universitetsnivå och bidra till att utveckla 

samhället medan på en individnivå kan positivt erkännande leda till ett personligt 

självförverkligande. 

En annan studie som lyfter betydelsen av erkännande och vikten av en positiv skolmiljö för 

elevers utveckling och skolframgång är ”Låt oss kalla det skolkultur. Om betydelsen av 

normativt försvarbara och meningsaktiverande praktiker för förbättrade skolprestationer” 

(Trondman, Krantz, Petersson & Barmark 2012). Studiens resultat visade att ”en stark 

skolkultur kan bidra till att generera skolframgång i en tid av ökade klyfter och minskad 

likvärdighet” oavsett kön, utbildningskapital och födelseland (2012:29). Det framkom att 

elever som befinner sig på en skola med en stark skolkultur gynnas i sina skolprestationer där 

de kan få det stöd som behövs (2012:29). En skolkultur som är konstruerad utifrån tio 

dimensioner inom vilka olika aktörer på en skola kan meningsaktivera och mobilisera värden 

och ansvarsområden (Trondman m.fl. 2012:10–11). Varje dimension har utifrån en enkätfråga 

fått ett begreppsligt namn och kommer senare presenteras mer utförligt. Det var drygt 940 

elever i första klass på alla gymnasieskolor i Malmö stad som svarade på enkäten och 

uppskattas vara ca en fjärdedel av antalet unga i just den åldersgruppen.  

Trondman m.fl. ser utvecklingspotentialen i sin undersökning och blickar framåt genom att 

motivera liknande studier med fler kvalitativa analyser av meningskapande i konkreta 

skolmiljöer, för att på så sätt få svaret på hur det faktiskt går till i praktiken (2012:30). I denna 

uppsats ligger nyfikenheten i att försöka synliggöra erkännande i skolpraktiken och därefter 

söka förståelsen för vilket inflytande det har på lärandets olika predikament, med andra ord 

vilket inflytande det har på olika utmanande lärandesituationer som en lärare var dag måste 

hantera. För att söka förståelse kommer jag att studera hur en skolkultur kan beskrivas och se 

ut i praktiken. Min tes är nämligen att de lärare som lyckas generera en stark skolkultur 

genom att metodiskt erkänna elever, både i klassrummet och utanför, gagnas i sitt arbete med 
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att utveckla elevers lärande och öka deras lust till lärande. Elevernas självförtroende växer 

och vid skolsammanhang lyssnar de bättre, blir motiverade, tar initiativ, engageras mer och 

därmed antas att elevers lärande ökar.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet är att förstå, beskriva och tolka elevers upplevelser av skolan, 

däribland vad erkännande från lärare har för betydelse för lärandets predikament samt för 

elevernas inställning till skolan. Det underordnade syftet är att förklara vad lärandets 

predikament innebär och hur det kan se ut i praktiken. Med hjälp av följande frågeställningar 

kommer syftet försöka uppnås: 

- Hur kan en skolkultur se ut och fungera inom en enskild klass? 

- Hur kan lärandets predikament se ut och beskrivas och vilken betydelse har 

erkännande från lärare för hanteringen av dessa predikament? 

- Hur kan erkännande från lärare uppfattas ur ett elevperspektiv och i vilken omfattning 

kan det i sin tur påverka elevernas inställning till skolan?   
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Det finns några tidigare forskningsrapporter och avhandlingar som har studerat erkännande 

som ämnesområde samt använt etnografi som metod för att observera klassrumskulturer. I 

avhandlingen ”I want people to believe in me, listen when I say something and remeber me – 

How students wish to be treated” (2008), skriven av Ulrika Bergmark, framgår fyra teman 

som ett reslutat av hur elever vill bli behandlade av andra, men också hur de önskar att inte bli 

behandlade. Dessa teman är: strävan efter en ömsesidig förståelse, bli accepterad för vem 

man är, sökandet efter ärlighet och sanning samt bli bekräftad, erkänd och uppmuntrad. 

Författaren menar att en djupare insikt i dessa fyra teman kan ge svaren på hur den 

pedagogiska praktiken kan förbättras inom skolan. De reflektioner som eleverna formulerade 

beskrev hur de vill bli respekterade för den individ de är, samt värderas för sin kompetens, 

sina kunskaper och förmågor. Andra elevreflektioner handlade om ett önskemål att bli 

bekräftade och erkända av både lärare och av andra elever genom komplimanger då det får 

eleverna att känna sig uppskattade. Det framkom slutligen att respekt, uppskattning och 

ömsesidigt erkännande är nyckelord som ska ses som eviga värden. För att uppnå positiva 

attityder i en skolmiljö bör därmed dessa värden kontinuerligt ingå i skolans 

värdegrundsarbete.   

I artikeln ”Teaching and the Dialectic of Recognition” (2004), skriven av Rauno Huttunen 

och Hannu L.T Heikkinen presenteras begreppet erkännande utifrån Axel Honneths 

erkännandeteori. I denna artikel presenterar författarna begreppet erkännande utifrån en 

cirkelmodell som både kan vara positiv och negativ. De förklarar att en positiv cirkel av 

erkännande i en gemenskap kan skapa en stark känsla av solidaritet och som i sin tur påverkar 

självkänslan på ett sådant sätt att individerna känner sig viktiga och respekterade. När det 

gäller inom skolan diskuterar författarna vikten av hur en lärare framför positiv och negativ 

feedback till eleverna. I elevarbeten är det ytterst viktigt att erkännandet är baserat på arbetet i 

sig och inte på eleven samt att elever alltid ska få nya chanser att erhålla erkännande av sina 

arbeten från läraren. Författarnas slutsats är att erkännandet har en stor betydelse för att 

upprätthålla en stark solidaritet bland gemenskap, eftersom när en stark solidaritet är uppnådd 

och etablerad kommer lärandet styras av en kollektivt konstruerad kultur som går utöver det 

individuella medvetandet.  

Erkännandeteorier har även använts för att studera människors självutveckling, vilket 

framträder i den vetenskapliga artikeln ”Acknowledgement as a key to teacher learning” 
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(2007), skriven av Jenny de Sonneville. Artikeln fokuserar på vilka sätt en lärare kan 

utvecklas i sitt lärande. Det framkommer att när en lärare erkänner sig själv kan detta ge insikt 

till en självkritik, som i sin tur kan leda till en utveckling med högre lärarkompetens. de 

Sonnevilles studie visade att erkännande bland lärare, då det ges utrymme att erkänna 

varandra och sig själva, öppnar upp möjligheter för att få en större förståelse över sin egen 

praktik, vilket i sin tur innebär att man som lärare kan påbörja den förändring som behövs för 

att utveckla lärandet och sin egen lärarprofession. Studien visar att en lärares erkännande till 

sig själv och till andra lärare är viktig för att en lärare ska kunna utveckla sin lärarprofession, 

vilket i sin tur förhoppningsvis gagnar elevernas utveckling.  

Forskning som har bedrivits inom området skolkultur är bland annat ”Looking through 

ethnographic eyes at classrooms acting as cultures” (2008), av Leann G. Putney och Carolyn 

R. Frank. Studiens syfte var att titta närmare på hur kulturer skapas i olika klassrum. 

Författarna undersökte olika interaktionsmönster mellan aktörer i ett klassrum och hur 

aktörerna tillsammans förhandlade och konstruerade en gemensam anda och kultur. Därefter 

undersöktes hur en utomstående aktör, exempelvis lärarstudent eller nykommen elev, 

lyckades med att anamma den klasskultur som redan rådde bland eleverna. Resultatet av 

studien visade att utomstående aktörer kan använda etnografiska färdigheter för att observera 

och tolka den kultur som råder, alltså känna igen sociala mönster som existerar i 

klassrummets interaktioner. Genom språket kan dessutom de utomstående aktörerna bli en 

medlem i den kultur som redan råder i klassrummet.  

2.1 Uppsatsens avgränsning 
Denna uppsats skiljer sig från ovanstående studier då detta bidrag handlar om att beskriva, 

tolka och förstå elevers upplevelser av skolan, som innefattar vilken betydelse erkännande 

från lärare har för effekter på elevers inställning till skolan. Förutom att endast undersöka 

effekter på elevers inställning till skolan kommer denna uppsats att undersöka vilken 

påverkansfaktor en skolkultur har. Förhoppningen är att kunna synliggöra erkännande från 

lärare inom en given skolkultur, och samtidigt undersöka lärandets olika predikament 

närmare. Genom att undersöka de tre nyckelbegreppen; skolkultur, erkännande och lärandets 

predikament och ställa dessa tre begrepp i relation till varandra kan denna uppsats 

förhoppningsvis ge en djupare förståelse för hur lärare kan öka elevers lärande samt öka deras 

positiva inställning till skolan.   
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3. TEORETISK BAKGRUND 

Detta kapitel inleds med fördjupade definitioner av begreppen: erkännande, skolkultur och 

lärandets predikament. En fördjupad definition av begreppen kan hjälpa läsaren att förstå 

vad denna uppsats handlar om. Därefter kommer olika aspekter av erkännande att 

presenteras utifrån olika teoretiker. Även olika aspekter som berör skolkultur och lärandets 

predikament kommer att framföras mer utförligt.  

3.1 Definitioner 

3.1.1 Erkännande 

Erkännande är ett mångfacetterat begrepp och kan yttra sig i olika former och analyseras på 

olika nivåer. Carl-Göran Heidegren är en sociolog och filosof och har skrivit en 

sammanställning av begreppets teoretiska framväxt genom tiderna. I sin bok ”Erkännande” 

(2009) presenterar Heidegren tre olika nivåer inom vilka erkännande går att studeras och 

analyseras på. De tre analysnivåerna är mikro-, mellan- och makronivå. Följande i detta arbete 

kommer mikronivå att användas för att studera erkännande. Därmed sker en avgränsning och 

en definition kan ta plats. 

Heidegren definierar erkännande på mikronivå på följande sätt: 

Begreppet erkännande är ett handlingsteoretiskt begrepp. Det är genom specifika 

gester och handlingar som ett erkännande äger rum, till exempel i form av ett 

vänligt ord, en hjälpande hand eller inbjudande gest, och det är genom specifika 

gester och handlingar som man ger uttryck för missaktning, till exempel genom att 

demonstrativt negligera någon eller att spotta någon i ansiktet. Man kan därför tala 

om erkännandehandlingar respektive missaktningshandlingar (2009:66).  

Citatet beskriver på vilket sätt vi kan betrakta erkännande på, dels genom vänliga ord eller 

genom den negativa motsatsen som innebär att missakta. Heidegren tillägger dock att 

fenomenen erkännande respektive missaktning bör begreppsliggöras ytterligare. För att kunna 

begreppsliggöra erkännande framför Heidegren (2009) en definition av två finländska 

filosofer; Heikki Ikäheimo och Arto Laitinen, och som han menar har formulerat viktiga 

bidrag till denna diskussion. Heidegren skriver att de två finländska filosoferna föredrar ”[…] 

att analysera erkännande på den mest grundläggande nivån i termer av attityder av 

erkännande, snarare än i termer av gester och handlingar”, där de menar att 

”erkännandehandlingar och gester är uttryck för attityder av erkännande” (2009:69). Med 
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detta sagt, menar Heidegren att Ikäheimo och Laitinen kommer fram till en mer fylligare 

definition av erkännande som medför ”taking somone as a person, the content of which is 

understood and which is accepted by the other person” (Heidegren 2009:70). Genom detta 

citat förstår vi att erkännande endast kan äga rum mellan två individer som besitter bestämda 

attityder. Heidegren förklarar det på följande sätt att ”Det krävs inte bara att person A 

erkänner person B, det vill säga förhåller sig till denne som en person, utan därutöver att B 

förstår det kognitiva innehållet i A:s attityd och erkänner A som en kompetent bedömare i 

frågan […]” (2009:70). Det innebär exempelvis att när läraren erkänner eleven, måste eleven 

kunna tolka det kognitivt och därmed erkänna läraren tillbaka.  

I denna uppsats kommer fokus att ligga på hur erkännande från lärare kan synliggöras genom 

att observera hur läraren agerar i klassrummet. Med andra ord vilka gester, handlingar och 

attityder som är framträdande.  

3.1.2 Skolkultur 

För att definiera skolkultur har studien, som presenterade inledningsvis i uppsatsen, av 

Trondman m.fl. (2012) använts. I studien beskrivs och definieras begreppet kultur utifrån 

antropologen Clifford Geertz. Det framkommer att kultur kan ses som en meningsinramning 

inom vilken människor aktiverar sina liv (2012:10). Därmed kan kultur också ses som ”[…] 

en av människor gjord, upprätthållen och förändringsmöjlig ’kulturell struktur’, som en kraft 

som, mer eller mindre medvetet eller omedvetet, kan aktivera förståelseformer, känslor och 

handlingsmönster” (2012:10). I den förståelsen kan därmed kultur finnas i specifika 

institutioner där dessa institutioner, enligt Geertz, kan ha sina egna interna kulturella struktur 

(Trondman m.fl. 2012:10). Exempel på en sådan institution är skolan och därav växer 

begreppet skolkultur fram.  

Med andra ord kan skolkultur definieras utifrån en ”[…] meningsinramning inom vilken 

människor aktiverar sina liv” (2012:10). För att tydliggöra definitionen ger författarna ett 

exempel och beskriver att om en elev själv upplever att skolan har starka förväntningar på att 

varje elev ska koncentrera sig på sina studier kommer denne så småningom att känna att det är 

rätt sak att göra. Så tillsammans med andra i skolan ”[…] förmår eleven att mobilisera sig 

själv för studier. Om så är fallet kan skolkultur förstås som kulturell förklaring till förbättrade 

skolresultat” (Trondman m.fl. 2012:10).   
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3.1.3 Lärandets predikament 

I boken ”Teaching and its predicament” skriver David Cohen om de predikament som en 

lärare kan ställas inför. Han skriver om lärandets predikament på följande sätt: 

[…] teaching and learning are two distinct endeavors, sometimes connected, but 

often not. Much learning depends on no attentive teaching, and much attentive 

teaching produces no learning. Each of us offers many occasions for others to 

learn as we do things that include no attention to teaching them (2011:25).  

Cohen menar, utifrån ovanstående citat, att människor lär sig genom att imitera andra 

människor som vi beundrar, eller avvisar dem som vi finner frånstötande. Det har även visat 

sig att det, inom en given kontext, förekommer att elever på en skola lär sig attityder och 

värderingar av varandra, vilket innebär att ”our learning does not mean that someone was 

teaching” (Cohen 2011:25). Detta kan, enligt Cohen, dessutom ge effekter på elevers 

inlärning av skolkunskaper. Cohen menar exempelvis att elever är olika individer som lär sig 

genom olika metoder och svårigheten blir då för läraren att försöka knyta an innehållet i 

undervisningen med vad eleverna egentligen har lärt sig (2011:26).   Lärandets predikament, 

det vill säga utmanande lärandesituationer, kan därför förstås som det innehåll som existerar 

inom en given kontext, inom en skolkultur, mellan lärare och elev, men också mellan elev och 

elev.  

3.2 Erkännande som en del av skolkulturen 
Inledningsvis presenterades tio dimensioner som tillsammans utgör en normativt försvarbar 

skolkultur (Trondman m.fl. 2012). Med en normativt försvarbar skolkultur menas en önskvärd 

skolkultur som är konstruerad utifrån elevers upplevelser och synpunkter där syftet är att öka 

elevernas skolprestationer. Med andra ord en skolkultur som kan rusta elever till att prestera 

bättre och där vi kan anta att lärandet ökar. En normativ skolkultur utgörs av dimensionerna; 

meningsfullt lärande, ämnesintresse, tydliga mål för lärande, individuell uppmuntran, 

skolmotiverande kompisstöd, individuell omsorg, deliberativt klimat, erkännande från lärare, 

erkännande från elever samt likabehandling i bemötande (Trondman m.fl. 2012:16). 

Dimensionerna står således för olika värden där dessa värden indirekt står för att lärande ska 

vara meningsfullt, att ämnen ska göras intressanta, det ska finnas tydliga mål som vägleder 

elevernas studier och att skolan ska ses som ett viktigt diskussionsämne. Därutöver tar dessa 

värden för givet att elever ska uppmuntras, visas omsorg, erkännas, göras delaktiga och 

behandlas lika (Trondman m.fl. 2012:22). Dessa värden berör dessutom olika 
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ansvarsområden som tillsammans har som mål att uppfylla ”[…] skolans innehållsmässiga 

uppdrag, nämligen lärande, motivation, omsorg, delaktighet, erkännande och rättvisa” 

(2012:22). Tillsammans är de värden och ansvarsområden kopplade till olika aktörer i skolan, 

så som lärare, elever, rektorer, kuratorer, studievägledare osv, vilket innebär att ”[…] utan 

handlande aktörer som värdegrundat tar ansvar för skolans ansvarsområde, så har vi ingen 

skolkultur som meningsaktiverande kan förstås som en kulturell förklaring” (2012:23). Med 

andra ord är skolan i behov av aktörer som kan arbeta och ta ansvar för skolans uppbyggande 

av en normativ skolkultur. Trondman m.fl. diskuterar dock problematiken kring vad som är 

normativt eftersträvansvärt och hur det i praktiken faktiskt ser ut och upplevs. Problematiken 

beskrivs och formuleras av ett framträdandegap mellan ett ”böra” och ett ”vara” och innebär 

att det är lättare att empiriskt och teoretisk ange vad som ska göras än att ”[…] i praktiken 

veta hur man förverkligar det” (2012:24).  

När de gäller dimensionen; erkännande från lärare, menar Trondman m.fl. att eleverna i 

undersökningen har hållit med ett påstående som handlar om att lärare respekterar mig oavsett 

vem jag är (2012:20). Erkännande kan alltså innebära att visa en annan medmänniska respekt, 

men begreppet är mer mångfacetterat än så. Nedan kommer begreppet erkännande att redas ut 

mer, vad det innebär att erkänna någon och hur det kan påverka oss. 

3.3 Axel Honneth - Tre former av erkännande 
En av de teoretiker som Heidegren (2009) lyfter fram i sin bok ”Erkännande” och som han 

menar har haft en stor betydelse för erkännandeteorins framväxt, är Axel Honneth. Heidegren 

förklarar att Honneth har utvecklat tre former av erkännande; kärlek, rätt och solidaritet, som 

tillsammans samspelar och skapar ett möjliggörande för utvecklandet och befästandets av en 

positiv självrelation (2009:31). Heidegren lyfter även fram Honneths tre former av 

erkännande utifrån en beskrivande bild där den viktigaste erkännandeformen; kärlek, 

resulterar i ett utvecklande av självförtroende. Den andra formen av erkännande; rättighet 

öppnar upp möjligheten till självaktning och där den sista erkännandeformen; solidaritet kan 

få oss att känna självuppskattning. Att ständigt bli erkänd genom dessa former möjliggör 

därmed ett individuellt självförverkligande (2009:31). Om en individ däremot inte erkänns 

genom någon av dessa tre former är det inte möjligt att utveckla en personlig identitet 

(Heidegen 2009:28).  

I boken ”Erkännande. Praktisk-filosofiska studier” förklarar Honneth (2003) sambandet 

mellan att erkänna någon och inta en moralisk ställning. Han skriver ”Att erkänna någon i en 
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bestämd dimension av dennes personliga integritet kan inte betyda något annat än att utföra de 

handlingar, påta sig det ansvar eller inta de inställningar som gör det möjligt för denne att 

utveckla den motsvarande förståelsen av sin egen person” (2003:107–108). Det vill säga när 

vi erkänner någon genom de formerna av erkännande; kärlek, rättighet och solidaritet, så 

visar vi indirekt de moraliska inställningar vi har gentemot samhället samt en annan individ 

och samtidigt säkerställer vi förutsättningarna för vår personliga integritet.  

3.4 Stephen Voswinkels distinktion av erkännande 
Heidegren (2009) lyfter också fram Stephen Voswinkel i boken ”Erkännande” och som också 

har gett ett bidrag till erkännandeteorins framväxt. Precis som Honneth (2003) lyfter 

Voswinkel fram tre erkännandeformer och dessa är: respekt, uppskattning och 

värdesättning/beundran. Skillnaden mellan Voswinkels och Honneths teori är att det inom 

Voswinkels erkännandeteori saknas formen kärlek. Den distinktion som Voswinkel gör 

gällande erkännande är att om det inte finns någon uppmärksamhet så finns det inte heller 

något erkännande. Omvänt kan man däremot röna uppmärksamhet utan att vinna erkännande. 

Heidegren tydliggör Voswinkels tankar då han skriver ”Så till vida är uppmärksamhet en 

nödvändig men inte tillräcklig betingelse för erkännande. Medan att erkännas är något positivt 

så kan detta att väcka uppmärksamhet ha både positiva och negativa förtecken” (Heidegren 

2009:45)  

Vad innebär det då att röna erkännande på ett positivt sätt? Det har nämligen Voswinkel ett 

svar på. Han ställde sig frågande till vad det är som människor vill bli erkända för och utifrån 

detta utformade tre referenser: ”Man vill bli erkänd som den man är (identitet), för sin (goda) 

moral eller för sin (stora) makt. Dessa olika referenser för erkännande måste därtill balanseras 

mot varandra” (Heidegren 2009:47). Med andra ord kan erkännande referera till identitet, 

moral och makt.  

Även begreppet moral är framträdande i Voswinkels teori, liksom Honneths, men Voswinkel 

tillägger ytterligare en dimension och menar att moral även rymmer förtroende och aspekten 

att förlita sig på varandra (Heidegren 2009). För att kunna uppfattas som förtroendeingivande 

måste en individ framstå som trovärdig, vilket man lyckas med om en balans mellan att 

motsvara omgivningens krav och förväntningar samt att vara trogen sig själv i det man gör 

kan upprätthållas. Med andra ord uppvisa en konsekvens i tanke och handling. Heidegren 

skriver avslutningsvis att ”Den som är förtroendeingivande vinner i regel erkännande” 
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(2009:49). Det innebär att verka förtroendeingivande är ett faktum om man vill röna 

erkännande.  

3.5 Charles Taylors erkännandeteori 
Den sista teoretikern som lyfts fram i detta bidrag är Charles Taylor (1995). Han har likväl 

bidragit till erkännandeteorins framväxt, men gör det i ljuset av politikens olika dimensioner. 

Taylor definierar erkännande på följande sätt: 

Tesen är att vår identitet delvis formas av andras erkännande, eller frånvaron 

därav, och ofta miss-kännande, så att en person eller en grupp av människor kan 

lida verklig skada, drabbas av en verklig förvanskning, om människorna eller 

samhället runtomkring dem återspeglar en inskränkt eller förnedrande eller 

föraktlig bild av dem. Icke-erkännande eller misskännande kan vålla skada, kan 

vara en form av förtryck genom att man tvingas in i en falsk, förvanskad och 

inskränkt tillvaro (1995:37). 

Erkännande kan vara framträdande på olika sätt och Taylor tillför då han berättar att 

erkännande inte endast är en artighet som vi upplever oss skyldiga till andra människor utan 

det är ett livsnödvändigt mänskligt behov (1995:38). Vidare ger Taylor klarhet i vad som 

egentligen menas med identitet och skriver att ”Den är vem vi är, ’varifrån vi kommer’. Den 

är som sådan den bakgrund mot vilken våra smaker och begär och åsikter och strävanden får 

mening” (1995:43). Det är därmed genom olika relationer som vi förverkligar oss själva, 

vilket innebär att relationer är viktiga och nödvändiga. Taylor klargör dock att relationerna 

ska förverkliga oss och inte definiera oss (1995:43). 

3.6 Erkännande i skolan 
Heidegren (2009) hänvisar till en artikel som handlar om erkännande i skolan. I artikeln, 

skriven av Lisbeth Lunde Frederiksen, tematiseras olika och motstridiga krav som i dag ställs 

på läraren inom skolan (Heidegren 2009:86–87). Det framgår att läraren dels ställs inför 

ämnesmässiga och didaktiska krav och dels inför kraven att vara flexibel, socialt kompetent 

och även påvisa ett personligt engagemang. Ett annat krav som i allt större utsträckning ställs 

på lärare är att hon eller han ska fungera som ”moderniseringsagent”, vilket innebär att läraren 

även har ett ansvar för organisationens utveckling (Heidegren 2009:87). Dagens skola är, med 

Heidegrens ordval, en kampplats för frågor som berör vad som ska läras ut, vilka kunskaper 

som skolan bör bibringa elever och hur de ska fostras osv, vilket resulterar i att läraren 

ständigt måste konfrontera dessa krav. Det blir således svårare att möta kraven då skolan 
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omfattas av lärare med olika uppfattningar om vad som utgör en god pedagogik. Det 

erkännande som läraren röner från eleverna i skolan handlar om ett krav på individanpassad 

undervisning. Heidegren skriver att: ”Det erkännande i form av uppskattning som en lärare 

röner från eleverna hänför sig framför allt till kravet på individanpassad undervisning, men 

även till kraven på ämnesmässig och didaktisk kompetens: man är en omtyckt lärare” 

(2009:88).  

Erkännande från elever hänför sig med andra ord till kravet på lärarens yrkeskompetens där 

läraren i fråga är omtyckt. Omvänt sätt röner eleverna erkännande från läraren då han eller 

hon kan individanpassa undervisningen. Frågan är då om det är erkännande från eleverna som 

möjliggör ett ökat lärande eller har även erkännande från lärare någon betydelse? För att 

återgå till en av uppsatsens frågeställningar, blir följande fundering hur lärandets predikament 

kan se ut i praktiken och hur kan dessa hanteras? Följande kommer ett försök till att utreda 

olika karaktärer av lärandets predikament och hur en lärare kan möta dessa.  

3.7 David Cohen – lärandets predikament 
Cohen (2011) diskuterar lärandets predikament och förklarar att lärare dagligen möter vanligt 

förekommande problemställningar som måste hanteras. Cohen beskriver att “teachers are 

regularly surprised by students’ interpretation of a story or their solution to a match problem 

and often must revise their approach in consequence” (2011:10). Dessutom menar Cohen att 

det inte finns tillräckligt med kunskaper för att hantera lärandets predikament, vilket 

synliggörs då han skriver att: ”[…] although special expertise is practitioners’ chief 

qualification to work with clients, expertise is never enough” (2011:5). Liksom Heidegren 

(2009) menar Cohen att läraren, oavsett utbildning och professionalitet, har svårt att hitta 

väsentliga lösningar på vardagliga problem i skolan. Det behövs därmed en större kompetens 

och en av anledningar till att kompetensen fallerar är på grund av att lärare är oense om hur 

lärande ska gå till i praktiken. Cohen exemplifierar genom antydningar om att några lärare 

anser att lydnad och respekt är framgångsfaktorer för elevers lärande, medan andra anser att 

lärarens arbete går ut på att utveckla eleverna till kritiskt tänkande individer som är förmögna 

att ifrågasätta (2011:5). Det är inte bara lärares olika uppfattningar om hur lärandet ska gå till 

i praktiken som påverkar, utan även andra faktorer som till exempel samhället i stort, ekonomi 

och kultur (2011:16). När det gäller begreppet skolkultur beskriver Cohen olika 

förutsättningar som är av betydelse för elevers lärande likväl lärarens arbete, som då kan stå 

inför fler predikament respektive mindre beroende på en skolas förutsättningar. Cohen 
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förklarar att: ”Some teachers work in institutions that admit only talented and committed 

students and dismiss them for poor performance; they are less likely to struggle with 

dependence on students than equally capable colleagues who work in drab public schools” 

(2011:16). 

Uppgiften som lärare verkar stå inför, för att lyckas bemästra lärandets predikament handlar 

om att låta elever bli mer medvetna och delaktiga i sin egen progression inom skolan. För att 

tydliggöra skriver Cohen att: “if students, […], do not become practitioners of their own 

improvement, professionals cannot succeed” (2011:10). Det Cohen menar är att lärandets 

predikament finns överallt och genomsyrar utbildningen och han föreslår att lärare 

tillsammans med övrig skolpersonal bör hitta ett förhållningssätt till dem då de kan användas 

som verktyg i undervisningen (2011:17).  

Cohen lyfter något intressant då han påpekar att vårt lärande inte alltid innebär att det finns 

någon där som undervisar. Han förklarar att om lärandet endast skulle bygga på uppmärksam 

undervisning där endast läraren överförde kunskapen så skulle lärandeprocessen för eleverna 

vara oerhörd långsam (2011:25–26). Undervisning bör istället tolkas som en social interaktion 

där lärarens enskilda sociala resurser, som inkluderar olika normer och värderingar, 

socialiseras med elevernas sociala resurser i undervisningen. Cohen skriver “Of course, 

students and teachers bring individual resources to the work, but those resources become 

active in instruction only when they are socialized – that is, when they are made part of the 

interaction among students or between students and a teacher” (2011:51). Med andra ord 

består inte undervisningen av vad läraren kan och vet utan den består snarare av lärarens 

kompetens att kunna bemöta eleverna och därmed få dem att själva förstå vad som ska göras 

och på vilket sätt. Läraren ska också lyckas med att i undervisningen få eleverna att förstå hur 

de ska förhålla sig till varandra i den miljö och kultur som skolan utgör (2011:51 och 91). För 

att lärare ska lyckas med detta bör de, enligt Cohen, ge stor uppmärksamhet och hänsyn till 

elevernas tankar och genom att närma sig elevernas tänkande kan lärare strukturera 

undervisningen på ett sådant sätt som gör att eleverna utvecklas (2011:27).  

Cohen tydliggör sin ståndpunkt när han förklarar att det finns tre områden inom sociala 

resurser där alla har en inverkan på lärandet. Han skriver att: “My account thus far means that 

there are three sorts of social resources for the work of human improvement. One is the 

infrastructure of practice. […]. Mutual commitment to improvement is a second sort of social 
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resource. […]. The work that practitioners and clients create together is a third sort of social 

resource” (2011 54-55).  

Den andra sociala resursen som enligt Cohen är av betydelse, syftar till att elever likväl måste 

acceptera uppgifter som läraren lyfter fram i undervisningen (2011:85). Cohen refererar då till 

John Dewey som förklarar sambandet mellan att lära och att läras och skriver att ”There is the 

same equation between teaching and learning that there is between selling and buying” 

(2011:27). Cohen tydliggör detta samband genom att illustrera en lärare som, i sin 

undervisning, hela tiden måste lägga energi på att övertala elever ”their charges to enlist in 

learning” (2011:88–89). Vi förstår Cohen bättre när han exemplifierar genom den lärare ”[…] 

who choose to work with students who choose to work with them take fewer risks when they 

ask students to write a five-page essay on The Ancient Mariner” (2011:93). Det vill säga, den 

läraren har lättare att undervisa i ett klassrumsklimat där det hos eleverna finns en ömsesidig 

strävan att uppnå lärande.  

Problematiken som Cohen lyfter är att lärare som lägger fram arbetsuppgifter som kräver hårt 

arbete av eleverna kommer att behöva ge extra stöttning för att övertyga dem om att det är 

värt ansträngningen. En sådan interaktion, där lärare hela tiden måste övertyga och eleverna i 

sin tur måste acceptera det som läraren säger, kan enligt Cohen anses vara "[…] the human 

improver’s version of unrequited love […]” (2011:93). Med det sagt rekommenderar Cohen 

att elever och lärare tillsammans bör komma överrens om ett gemensamt kontrakt där det 

framgår vilka krav som finns samt att de ska arbeta hårt tillsammans för att uppnå dessa, 

annars blir ansvaret för lärandet i undervisning ensidigt.  

Avslutningsvis förklarar Cohen att som analytiker kan man finna predikament inom lärande 

likt tusen nålar i en höstack, men huvuduppdraget ligger i att som lärare hitta olika sätt att 

hantera de oförberedda situationer som kan uppstå i klassrummet genom att motivera skolan 

för eleverna (2011:23). Cohen ger dessutom en förklaring till det svåraste predikamentet som 

lärare står inför i sitt yrke. Han menar att det är en kombination av att elever upplever skolan 

som ett tvång och att skolan har misslyckat med att organisera den på ett sätt som mobiliserar 

ett ömsesidigt åtagande (2011:94). Kan då läraren mobilisera ett val som är ömsesidigt, där 

eleverna själva ingår i ett kontrakt angående att ta en stor del av arbetet som läraren utformat, 

kommer det att skapa större möjligheter för lärande.  
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3.8 John Hattie – synligt lärande  
Teoretikern John Hattie har skrivit boken ”Visible learning” och är ett resultat av hans 

undersökningar som bygger på kvantitativ forskning där mer än 800 metaanalyser av 50 000 

forskningsartiklar har gjorts samt involverar ca 240 miljoner elever (2012:17). ”Visible 

Learning” publicerades 2009, där Hatties undersökningar har resulterat i ett genombrott i ett 

så kallat ”synligt lärande” då det är den största evidensbaserade studien om vad som faktiskt 

fungerar i skolan hittills. Synligt lärande förklarar Hattie på följande sätt:   

Den ”synliga” aspekten syftar dels på att göra elevernas lärande synligt för lärarna 

och säkerställa att de egenskaper som synliggör skillnader i elevernas 

studieresultat tydligt kan identifieras och att alla i skolan ser och vet vilken 

påverkan de har på lärandet i skolan (hos eleven, läraren och skolledarna) (Hattie 

2012:16). 

Det som Hattie främst har studerat är elevers skolprestationer och vilka framgångsfaktorer 

som bidrar till positiva skolprestationer, vilket framgår i citatet ovan. Men det som är 

intressant i denna studie är att den kan ge en bild av vad lärande är och hur lärare tillsammans 

med skolpersonal kan tänka kring lärande. Vad karaktäriserar synligt lärande, enligt Hattie? 

Jo, han menar att: 

Synlig undervisning och synligt lärande sker när det förekommer målmedveten 

övning som syftar till att bemästra målet, när återkoppling ges och efterfrågas och 

när det finns aktiva, passionerade och engagerade människor (lärare, elever, 

kamrater) som deltar i lärandet. Det är läraren som ser lärandet ur elevens ögon 

och elever som ser undervisning som nyckeln till sitt fotlöpande lärande (Hattie 

2012:33). 

Lärandets olika predikament bör enligt Hattie hanteras genom synligt lärande. Synligt lärande 

innebär en målmedveten undervisning där elever tillsammans med lärare kan bemästra de mål 

som skapats. Det är dessutom lärarens ansvar att se lärandet ur elevernas ögon för att på så 

sätt kunna skapa förutsättningar för eleverna att själva se nyttan med sitt eget lärande i 

undervisningen. Det Hattie lyfter i sin text är bland annat de effekter som påverkar elevers 

inlärning, vilket han menar är när lärarna blir de lärande i sin egen undervisning och där 

eleverna blir sina egna lärare. När eleverna blir sina egna lärare uppvisar de egenskaper där de 

kan bemästra egenkontroll, självutvärdering, självbedömning och självstudier, vilket är det 

mest önskvärda för lärande enligt Hatties undersökning (2012:33). På ett annat sätt förklarar 

Hattie att ”ju mer eleven blir lärare och ju mer läraren blir den lärande, desto mer 
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framgångsrikt blir resultatet” (2012:37). Med andra ord bör läraren sträva efter att förstå hur 

elever tänker och samtidigt utmana dem att utveckla de egenskaper som krävs för att de 

alltmer ska ta ansvar för sitt eget lärande.  

Enligt Hattie bör en lärare, för att lyckas med uppdraget att förstå hur elever lär sig, se 

lärandet genom elevernas ögon. Det uppnås inte enbart genom reflektion utan genom flera 

bedömningsmetoder till exempel via att: ”[…] lyssna till elevers samtal och frågor, ta hjälp av 

andra med att observera hur eleverna lär sig i vår klass och att se till att eleverna också ger oss 

tecken på hur de tänker och lär” (2012:154). Det innebär en elevcentrerad lärare och som 

Hattie menar besitter de fyra viktiga egenskaperna; ”värme, förtroende, empati och förmågan 

att skapa positiva relationer” (2012:188). Dessutom poängterar också Hattie betydelsen av ett 

positivt klassrumsklimat och menar att värme är den grundläggande bidragsfaktorn till att 

skapa ett positivt klassrumsklimat och det visas genom ”[…] acceptans, tillgivenhet, 

ovillkorlig respekt och positiv aktning för eleverna” (2012:189). Lärarens förtroende yttrar sig 

genom att ha höga förväntningar på eleverna, vilket resulterar i att eleverna uppfattar att 

läraren tror på dem. Empati skapar läraren genom att lära känna sina elever och därmed 

skapas positiva relationer. Därutöver menar Hattie att ett bra klassrumsklimat utgörs av en 

trygg miljö där elever och lärare upplever att de får göra misstag. För att kunna skapa ett 

klassrumsklimat där elever upplever att de får göra misstag och där fel erkänns, bör läraren 

utveckla ett förtroende mellan lärare och elev men också mellan elev och elev. Ett positivt 

klimat igenkänns i att elever frågar mycket, engagemang anses vara normen samt att elever 

alltid ska kunna vinna erkännande som effektiva elever av läraren (2012:46–47). För att 

upprätthålla ett positivt klassrumsklimat bör läraren dessutom hela tiden vara medveten om 

vad som händer i undervisningen genom att ha ”ögon i nacken” för att snabbt kunna urskilja 

eventuella problem som uppstått med elevers beteenden eller lärande (Hattie 2012:99). Hattie 

beskriver vikten av ett positivt klassrumsklimat och säger att: ”ett positivt, omsorgsfullt, 

respektfullt klimat i klassrummet är en förutsättning för lärande. Om inte eleverna känner att 

det finns en rimlig mängd kontroll, upplever trygghet att lära och har respekt för att de 

rimligen kommer att lära sig är det inte så stor chans att det händer så mycket positivt” 

(2012:100). Det tyder på att Hattie anser att klassrumsklimatet är en av de viktigaste 

framgångsfaktorerna för elevernas lärande. 

Avslutningsvis nämner Hattie i sin studie att det inte är skolprestationerna som i slutändan 

kommer att påverka individens hälsa, rikedom och lycka i livet. Det är snarare antalet år i 

skolan som kommer att påverka, vilket innebär att det är väldigt viktigt att lärare och annan 
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skolpersonal stimulerar elever till fortsatt lärande och skolgång. Hattie förklarar att elever 

stimuleras genom att lärandet är produktivt, utmanande och engagerande och på så sätt 

kommer det öka chanserna för eleverna att stanna kvar i skolan (2012:19).  
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4. METOD 

I detta avsnitt presenteras metoden som använts för att samla in studiens empiri samt hur den 

har bearbetats och analyserats.  

4.1 Kvalitativ metod  
Utifrån arbetets syfte och frågeställningar är det elevers upplevelser av skolan samt 

erkännandeprocesser i klassrummet som ska beaktas, vilket kräver en kvalitativ metod för 

datainsamlingen. I antologin ”Handbok i kvalitativ analys” av Andreas Fejes och Robert 

Thornberg (2009), skriver Ingrid Westlund ett kapitel om ”Hermeneutik” och beskriver att 

kvalitativ forskning karaktäriseras av att forskaren försöker återge en verklighet genom att 

exempelvis observera händelser eller sociala samspel, inspelningar av intervjuer och andra 

språkliga utsagor (2009:18–19). En fördel med att kombinera arbetsätt med både intervju och 

observationer är att man kan konfrontera olika delar i materialet, ”[…] till exempel för att låta 

intervjuerna bekräfta materialet från observationerna” (Ahrne & Svensson 2011:56).  

4.2 Observation  
Det finns olika typer av observation - och fältstudier. Göran Ahrne och Peter Svensson (2012) 

beskriver och diskuterar fördelar och nackdelar med dold eller öppen observation, passiv eller 

delaktig observation samt observation på heltid eller deltid. En öppen observation innebär att 

forskaren informerar informanterna om studien och dess syften medan vid en dold 

observation fungerar forskaren mer som infiltratör. Om man ska vara passiv eller delaktig i 

observationerna beror på studien och beroende på vilken fas forskningen befinner sig i. Men 

Ahrne och Svensson förklarar att det är mer förekommande att forskaren till en början är 

passiv för att sedan bli mer delaktig ju mer denne lärt känna fältets deltagare (2012:90). När 

det gäller observation på heltid eller deltid varierar det också beroende på hur stort tillträde 

man har till forskningsfältet.  

Under två veckors tid genomfördes observationer på en skola i södra Sverige tillsammans 

med en studiekamrat som likaså skriver en uppsats. Det var genom studiekamratens kontakt 

med skolans rektor som gjorde att vi fick medgivande att göra observationer. Med andra ord 

utgår urvalet på ett så kallat bekvämlighetsurval som baseras på tillgänglighet och vilja till 

deltagande. Enligt Jan Trost innebär bekvämlighetsurvalet att respondenterna väljs utifrån vad 

man kan råka finna och i detta fall var det min studiekamrat som via ett telefonsamtal med 
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skolrektorn fick medgivande till observationer (2010:140). Tillsammans observerade vi två 

klasser i årskurs fem med respektive klasslärare och kunde därmed diskutera och analysera 

vad vi sett under dagarna. Lärarna var dessutom väldigt tillmötesgående och visade ett stort 

intresse för våra observationer och studier. Observationerna gjordes under en hel skoldag för 

eleverna, vilket motsvarar från klockan 08.10 till klockan 14.00. Jag lade fokus på en av de 

två klasslärarna vilket innebar att jag gjorde de flesta av mina observationer i hennes 

klassrum. Valet av att observera just denne läraren berodde på att andra lärare hyllade hennes 

sätt att undervisa. En nyfikenhet över de andra lärarnas uppfattningar gjorde att jag valde att 

observera mer i hennes klassrum. 

Lärarnas intresse för uppsatsen resulterade i en öppen observation då de berättade för sina 

elever varför vi var där. Detta var också tanken då eleverna är under 18 år och behöver 

medgivande från föräldrar, vilket vi också fick. Till en början var jag passiv i mitt deltagande 

men började alltmer vara delaktig. Syftet med att vara delaktig, som Ahrne och Svensson 

skriver, är att jag inte ville att informanterna ska känna sig spända och alltför observerade. För 

att uppnå det bör forskaren delta i samspelet med eleverna (Ahrne & Svensson 2012:98). Jag 

var delaktig genom att i undervisningen hjälpa eleverna när de räckte upp handen, när de var 

ute på rast, åt i matsalen samt var till lärarens förfogande när det önskades hjälp. 

Under mina observationer skrev jag kontinuerligt anteckningar om vad jag hade sett, hört och 

känt. Detta gjordes dock när eleverna inte kunde se det, exempelvis inne på lärarrummet eller 

i klassrummet strax innan eleverna kom in från rast. Ahrne och Svensson skriver att det finns 

olika typer av anteckningar men oavsett typ av anteckning är observatörens uppgift att ”[…] 

studerar det rumsliga, såsom dekorer, vad människor gör, hur och vad människor säger eller 

på annat sätt kommunicerar” (2012:99–100).  

4.3 Kvalitativa intervjuer: 
Utifrån arbetets frågeställningar utvecklade jag en intervjuguide för kvalitativa intervjuer. För 

att intervjupersonerna, eleverna, skulle få ett stort utrymme för att svara fritt valdes en låg 

grad av strukturering med öppna frågor. Intervjufrågorna hade också en låg grad av 

standardisering, det vill säga att jag under intervjuernas gång kunde ändra frågornas ordning 

och sättet att formulera dem på (Ahrne & Svensson 2012:40). Jag valde en låg grad av 

standardisering för att kunna anpassa intervjuerna till de olika intervjupersonerna och för att 

samtidigt vara öppen för ny information och oväntade reslutat.  
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En kombination av observationer och intervjuer bidrog till att skapa en möjlighet att 

undersöka om min syn på läraren och undervisningen stämde överrens med elevernas syn. 

Med andra ord kunde intervjuerna bekräfta observationerna och tvärtom. Jag upplevde att det 

stärkte resultatet dels då elevernas intervjusvar kunde exemplifieras genom de observationer 

som gjordes och dels då intervjusvaren gav olika perspektiv och uppfattningar om erkännande 

och lärande i skolan.   

4.4 Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna genomfördes under lektionstid, vilket innebar att en intervju inte kunde vara 

längre än en halvtimme per intervjuperson då eleven inte skulle missa lektionens introduktion 

samt avslut. Nackdelen med en sådan lösning skulle kunna vara att intervjuerna blir 

tidsbegränsade och där forskaren känner sig stressad för att hinna med att fråga allt, medan 

fördelen kan vara att det går att genomföra fler intervjuer under en kortare tid. I detta fall 

upplevde jag aldrig någon stress utan jag hann med att ställa de frågor som var planerat till 

varje elev samt upplevde jag intervjuerna som ett avslappnat samtal som innehöll flera 

följdfrågor. Sammantaget genomfördes 16 intervjuer med 34 elever som var hemmahörande i 

2 klasser från årskurs fem. Valet av intervjupersoner grundar sig på mitt val av att observera 

en av de två klasslärarna mer, vilket innebar att jag intervjuade flest elever från dennes klass. 

Med andra ord var det 12 elever ur ena klassen samt fyra stycken ur den andra som valdes ut 

för intervju. Genom att intervjua nästan alla elever i den ena klassen skulle jag kunna få en 

bra bild av hur erkännande från deras lärare upplevs. Jag intervjuade 4 elever från den andra 

klassen för att se om jag fick samma bild av dem. Klassernas respektive klasslärare undervisar 

båda klasserna i olika ämnen. Intervjuerna spelades in för att underlätta analysarbetet.  

Inför varje intervju informerade jag eleven om syftet med uppsatsen. Intervjuerna gjordes i ett 

grupprum på skolan, och jag satt alltid bredvid eleven för att skapa en avslappnad atmosfär. 

Sekvensen från att eleven ”väljs” ut av mig i klassrummet fram till grupprummet pratade jag 

med eleven om arbetet som var aktuellt inne i klassrummet. Eleven fick då berätta generellt 

om vad de precis höll på med, vilket jag uppfattade gav en avslappnad stämning. 

Intervjuguiden finns med som bilaga under kapitelrubrik nio.  

4.5 Etiska aspekter 
Enligt vetenskapsrådet (2002) bör man som forskare göra forskningsetiska övervägande, där 

utgångspunkten är ett individskyddskrav. Individskyddskravet består av fyra huvudkrav på 
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forskningen och dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (2002:6). Individskyddskravet har i denna uppsats tagits i åtanke då skolan 

med inblandade elever och lärare blivit informerade om undersöknings syfte, att de har rätt att 

tacka nej till att medverka, att de förblir anonyma samt att resultatet endast används i 

forskningssyfte. Föräldrar till eleverna fick också vetskap om vår närvaro på skolan då det 

framkom i elevernas veckobrev. Föräldrarna har sedan innan medgivit till skolan att deras 

barn får intervjuas.  

4.6 Kvalitativ databearbetning  
Dataanalysen i en kvalitativ forskning är en process där ”[…] forskaren systematiskt 

undersöker och arrangerar sitt datamaterial (till exempel intervjutranskriptioner, 

fältanteckningar eller annat material) för att komma fram till ett resultat” (Fejes & Thornberg 

2009:32). Efter varje skoldag skrevs observationsanteckningarna ned och de digitala 

inspelningarna från varje intervju transkriberades, det vill säga ljud överfördes till text. 

Genom att skriva ned anteckningar och transkribera intervjuer dagligen kunde jag samtidigt 

anteckna de intryck och upplevelser jag varit med om, exempelvis miljö, gester från lärare 

och elever osv. (Ahrne & Svensson 2012:26 och 52). Fördelen med att transkribera 

intervjuerna är att det ges tillfälle för repetition där jag vid upprepade tillfällen kunde gå 

tillbaka och undersöka den insamlade empirin. Metoden som används vid transkribering är, i 

enlighet med Ahrne och Svensson, en ”vanlig” utskrift som tar med allt som sägs (2012:54). 

Med en sådan metod minimeras möjligtvis risken för felaktig tolkning av forskaren då det ges 

ett litet utrymme för att dra snäva slutsatser. Däremot har exempelvis meningsuppbyggnad 

korrigerats vid citat i resultatet för att det ska bli läsbart.  

Det finns olika tillvägagångssätt att kvalitativt analysera data på. Forskaren kan i vissa studier 

växla mellan olika tekniker när det gäller analysmetoder som bland annat att ”hitta mönster 

eller teman, göra sammanställningar, skapa metaforer, räkna, skapa kontraster eller bygga upp 

en logisk kedja av bevis” etc. (Fejes & Thornberg 2009:33). I denna uppsats används 

analysteknikerna: berättelse och tolkning. Dessa analystekniker innebär att forskaren tar fasta 

på och vidareutvecklar de historier som berättas av informanter samt att forskaren ”går utöver 

de manifesta innebörderna i datamaterialet till djupare och mer eller mindre spekulativa 

tolkningar av texten. Inom denna teknik används också en form av kontext för att tolka ett 

textstycke, en så kallad referensram som kan utgöras av olika teorier” (Fejes & Thornberg 

2009:33). De transkriberade intervjuerna samt observationsanteckningarna granskades flera 
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gånger för att hitta kategorier och för att kunna strukturera intervjuresultaten. I analysen 

blandas citat med egna tolkningar och kommentarer. De namn som redovisas är fingerade. 

4.7 Forskningstradition 
Den forskningstradition som uppsatsen förhåller sig till är inom hermeneutiken, detta då 

uppsatsens syfte är att undersöka hur individer upplever olika företeelser i skolan. I antologin 

”Handbok i kvalitativ analys” (2009), skriver Westlund att en hermeneutisk inriktning lämpar 

sig bra om exempelvis fenomen inom skolans värld ska studeras. Att ha en hermeneutisk 

inriktning innebär att forskaren tolkar, förstår och förmedlar andra individers upplevelser, 

vilket stödjer uppsatsens frågeställningar. Exempel som stärker uppsatsens hermeneutiska 

inriktning är bl.a. att fältarbetet har växlats med teoretisk inläsning. Genom att växla mellan 

att observera med teoretisk inläsning har bidragit till att kunna hitta återkommande mönster 

ute på fältet. Dessa återkommande mönster har lett till olika observationsanteckningar, vilket i 

sin tur har underlättat analysarbetet. Analysarbetet medförde olika kategorier, vilket även 

intervjusvaren har bidragit till genom att bl.a. bekräfta innehållet. Därefter har innehållet i de 

olika kategorierna analyserats genom att reflektera över dess relevans med hjälp av teoretisk 

läsning.   

4.8 Metodkritik 
Det finns en del att beakta när det gäller val av metod i denna uppsats. Exempelvis kan två 

veckor observation vara för kort tid för att ge en sannenlig bild och uppfattning om hur 

erkännande från lärare faktiskt går till. Särskilt eftersom läraren hade vetskap om uppsatsens 

syfte kan det ha hänt att läraren både medvetet och omedvetet gav elever extra mycket 

erkännande. Effekterna av denna medvetenhet om att läraren möjligtvis kände sig observerad 

har dock beaktats i analysarbetet. Det har beaktats genom att vara observant på lärarens 

förklaringar och därutöver har jag försökt att fokusera på och analysera de specifika 

undervisningssituationerna utifrån ett teoretiskt perspektiv samt ett elevperspektiv.  
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5. RESULTAT 

I detta avsnitt redovisas resultatet som framkommit genom intervjuer och observationer. Det 

resultat som presenteras är det som förefaller mest väsentligt i förhållande till uppsatsens 

syfte och frågeställningar, det vill säga olika aspekter av hur erkännande kan synliggöras i ett 

skolsammanhang. I det empiriska materialet har det förefallit återkommande elevsvar samt 

observationer som bidragit till utmynnandet av olika kategorier. Kategorierna gestaltas som 

underrubriker i resultatet. Presentationen börjar med resultaten från observationerna och 

följs sedan av intervjuernas resultat. 

5.1 Klassrumskulturen 
Intrycket av de klassrum som studerades var ett öppet klimat, där interaktionen mellan lärarna 

och eleverna var öppensinnad. Med ett öppet klimat menas att lärarna uppmuntrar eleverna att 

säga vad de tycker i olika sammanhang. Exempelvis vid ett tillfälle uppmärksammade läraren 

att eleverna fann det svårt att räcka upp handen, eftersom de flesta eleverna pratade rakt ut. 

Läraren sade då till eleverna att räcka upp handen om de ville säga något, vilket några av 

dessa elever hade invändningar mot. Istället för att ”bara” säga till eleverna att räcka upp 

handen lät läraren eleverna få ventilera sina ståndpunkter angående att räcka upp handen eller 

inte. En elev ansåg till exempel att det går mycket snabbare att ställa en fråga rakt ut och då 

sparas det även mycket tid. Vid det tillfället visade några elever en upprördhet och frustration, 

men lugnades ned då de fått fram sina åsikter. Efter några minuters diskussion var klassen 

överens om att tiden effektiviseras om eleverna räcker upp handen och läraren slipper avbryta 

dem för att ha en möjlighet att höra vem som säger vad. 

Förutom att uppmuntra eleverna till att säga vad de tycker var uppfattningen att lärarna även 

uppmuntrade eleverna i deras studier. Ett exempel är när två elever hade hörlurar på sig, varav 

de lyssnade på musik via ”youtube” och samtidigt skrev berättelser i ett word-dokument. 

Läraren förklarade att just dessa två elever har visat bättre skolprestationer då de hävdar att 

koncentrationen blir bättre när de får lyssna på musik. Eftersom läraren specifikt uppmuntrar 

dessa två elever att lyssna på musik får även alla andra elever, vid behov, lyssna på musik. 

Eleverna lyssnar via sin telefon men kravet är att det ska finnas en färdig spellista och att det 

inte får störa någon annan i undervisningen. Lärarna uppmuntrar även eleverna i sina studier 

genom att ge dem ansvar. Ett sådant exempel var när läraren delade ut en ansvarsfull uppgift 

till en av eleverna som gick ut på att ”guida” mig genom skolan. Just denna elev samt en 



24 
 

annan elev hade väldigt svårt att komma till ro efter rasten och de hetsade varandra genom att 

skoja och skämta högt. Tillsammans fick eleverna i uppdrag att hålla i en guidningstur varav 

den ena killen fick lärarens hela nyckelknippa. Det märktes en enorm skillnad, då denne elev 

på några få sekunder ”vände” och visade en högre mognadsnivå än han hittills visat. Eleven 

förklarade klart och tydligt de olika avdelningarna på skolan och svarade på alla följdfrågor. 

Upplevelsen var att eleven trädde in i en roll och växte som person på grund av det ansvar 

som läraren hade gett honom. Läraren berättade att det hade blivit lugnt i klassrummet efter 

att vi hade avlägsnat oss, det fortsatte även att vara lugnt efter att vi hade kommit tillbaka från 

guidningsturen. 

Elevernas välmående var något som läraren verkade fokusera på. Det yttrade sig varje dag vid 

skoldagens start då läraren gav eleverna några minuter att berätta hur de mådde och vad de 

hade gjort de senaste dagarna. Ytterligare exempel på detta är när det uppstod konflikter 

eleverna emellan. Läraren var snabbt på plats för att reda ut konflikten och följde sedan upp 

händelsen efteråt i några dagar för att se att de inblandade eleverna mådde bra. Varje gång en 

elev kom in ensam i klassrummet oavsett orsak pratade alltid läraren med denne, vilket visar 

att läraren visar omsorg och bryr sig. 

Upplevelsen av klassrumskulturen var även att läraren var tydlig med vad eleverna ska lära 

sig inom respektive ämnesområde. Exempelvis fanns det, bredvid ”whiteboard”-tavlan längst 

fram i klassrummet, en planering där respektive ämnesmål formulerats på ett stort papper som 

var tydligt att läsa från alla positioner i klassrummet. Eleverna hade dessutom egna portfolios 

där de fick klistra in de förmågor som skall uppnås för respektive ämne. Inför varje ny 

planering sattes det upp nya målformuleringar och det klistrades in nya förmågor i elevernas 

portfolios. Förutom detta skickar lärarna även hem de pedagogiska planeringarna samt 

veckobrev till elevernas föräldrar där det framgår veckans planering med olika läxor och 

moment som ska genomföras i skolan.  

Att eleverna tog hjälp av varandra var något vanligt förekommande i undervisningen. Om 

eleverna behövde hjälp för att lösa någon uppgift gav lärarna råd att eleverna skulle ta hjälp 

av varandra för att se om de tillsammans kunde lösa det först. Det upplevdes som en naturlig 

del för eleverna i undervisningen då de anammade samarbetet med klasskompisar direkt. 

Även om en elev satt själv vid sin bänk då bänkkompisen var sjuk, gick denne till närmast 

klasskompis för att starta ett samarbete. Läraren har dessutom schemalagt 

samarbetsundervisning en dag i veckan under en matematiklektion. Under en sådan lektion får 
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eleverna arbeta två och två med att försöka lösa ett problem. Den som först kommer på 

lösningen berättar sedan svaret med hjälp av ord till sin bänkkamrat som samtidigt för 

anteckningar. 

5.2 Erkännande från lärare 

5.2.1 Erkännande från läraren vid konflikhantering 

Efter att en konflikt uppstått i klassrummet då några elever levde ut sina irritationer på andra 

kunde läraren ryta till högt för att eleverna skulle lugna ner sig. Följt därpå kunde läraren 

sedan säga inför hela klassen: ”Jag tycker om dig Kalle jättemycket, det vet du, och dig med 

Nisse, och dig med Rafael för den delen. Det vet ni om allihop. Jag tycker om er jättemycket, 

men ibland tycker jag inte om hur ni beter er. Ibland är ni dumma”. Efter just den händelsen 

när lektionen var slut diskuterade läraren hur konflikter ska hanteras. Läraren förklarade: ”Jag 

är bra på att vara rak, här finns det ingen mening att älta saker”. Men läraren tillade att 

uppföljning med inblandade elever är väldigt viktigt, och om problemet kvarstår efter några 

dagar blir föräldrarna kontaktade. När skoldagen vid ovanstående exempel var slut pratade 

läraren med de tre inblandade eleverna i enskilt rum. Läraren förklarade för killarna varför 

hon hade reagerat som hon gjorde. Även i lektionssammanhang förekom det att läraren 

förklarade och underbyggde hennes val av agerande osv. Ett exempel är handuppräckningen 

som diskuterades inledningsvis. I denna situation förklarade läraren för de elever som var 

upprörda att syftet bakom att räcka upp handen är att det ger henne möjlighet att se vilka 

elever som kan svaret och därmed gjort sin läxa.  

Vid en annan situation förekom en annan typ av erkännande från läraren. Det började med att 

läraren hjälpte att skriva en berättelse åt en pojke med svår dyslexi, varav en annan elev 

började ifrågasätta det. Eleven sade bland annat: ”varför skriver du åt honom för, det är 

orättvist, då borde du skriva åt mig med… jag tänker inte skriva något bara för det” osv. Efter 

några ytterligare små upprörda yttranden från eleven som ifrågasatte började han till slut att 

skriva själv och formulerade larviga meningar som exempelvis ”Heliga Britta var ett fett 

helgon” osv. Läraren observerade detta när eleven lämnade in sin text men ignorerade det och 

tackade istället för att eleven blivit klar. Efter lektionen reflekterade läraren över elevens 

reaktion och förklarade att hon inte förstod varför eleven reagerat på det sättet och att det 

kunde vara något för elevens föräldrar att ta del av vid utvecklingssamtal. Läraren förklarade 

att hela klassen är väl införstådda med att eleven med svår dyslexi har rätt till extra hjälp. 
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5.2.2 Erkännande från läraren genom att visa uppmärksamhet och vara personlig 

Vid ett tillfälle under observationerna berättade läraren varför vissa elever behöver lyssna på 

musik på lektionstid, vilket en av dessa elever uppmärksammar och hör.  Läraren registrerade 

att eleven hört sitt namn i vår konversation och läraren lyfte då sin haka för att visa att hon 

tänker kommunicera med eleven som sitter bakom en dator vid andra sidan klassrummet. 

Läraren avbröt vår konversation direkt och sade till eleven: ”Jo ’Kalle’, jag berättade för 

tjejerna precis varför du sitter vid datorn och lyssnar på musik medan du gör 

matematikdiagnosen. Det är ju för att du jobbar så mycket bättre när du kan göra det, alltså 

lyssna på musik. Eller hur? Har du börjat jobba mycket bättre sen när du började lyssna på 

musik samtidigt”, varav eleven svarade ja och höll med läraren i uttalandet.  

Det kunde även hända vid andra tillfällen då läraren var uppmärksam gentemot eleverna. 

Exempelvis kunde läraren och min studiekamrat stå och diskutera något i klassrummet, vilket 

följdes av att läraren avbröt min studiekamrat för att kunna vara närvarande i elevernas 

diskussioner som höll på att förvandlas till respektlösa handlingar och ord. Läraren var snabb 

att anamma påbörjade konflikter bland eleverna och lade sig i direkt i deras diskussioner. Vid 

ett sådant tillfälle lät läraren alla involverande elever få komma till tals för att förklara vad 

som hände och hade hänt. Därefter förklarade läraren för mig att hennes strategi är att lyssna 

och höra på de inblandade eleverna och genom att göra det får även eleverna själva en chans 

att höra varandras tankar och åsikter kring det hela. Ett sådant samtal, förklarade läraren, 

brukar sluta med att hon säger: ”Hör ni hur larvigt allt låter”, vilket oftast resulterar i att 

eleverna håller med och släpper det påbörjade bråket, enligt läraren. Huruvida eleverna själva 

upplever ett sådant tillmötesgående framkom inte under intervjuerna eller observationerna. 

En annan upplevelse var också att läraren kunde vara individuell i interaktionen med eleverna 

i undervisningssammanhang. Exempelvis uttryckte läraren under en matematiklektion 

följande till en elev: ”Du är ju så smart Lisa, så du fixar ju den här diagnosen galant” och till 

några andra elever uttryckte läraren att: ”Ni är ju så goa och duktiga” och ”Ni jobbar på så 

hårt, vad duktigt av er killar” inför resterande elever i klassen. Något annat som visade att 

läraren var personlig i sin interaktion med eleverna var att hon ibland gav exempel på hennes 

egna barn och hur hennes familj har det hemma. Läraren nämnde under en av 

observationsdagarna att: ”Här brukar vi säga att jag är inte bara lärare utan jag är också en 

mamma”. Läraren berättade även enskilt för mig att ”Barnen måste känna att jag tycker om 

dem, skolan blir så mycket roligare då. Eleverna måste ha roligt i skolan, men samtidigt ha 

respekt för mig som lärare”.  
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5.3 Lärandesituationer  
Under de första dagarna av observationer upptäcktes ett ”ge – och – ta” – resonemang mellan 

eleverna och läraren. Eleverna frågade ofta om de fick ta ”välj” i undervisningen, vilket 

visade sig handlar om att eleverna får välja precis vad dem vill göra under lektionen, allt ifrån 

att sitta vid datorn, spela spel, lyssna på musik, gå ut på rast eller göra något annat av intresse. 

Läraren berättade att hon använder sig av ”morötter” till eleverna, i detta fall ”välj”, för att de 

ska jobba bättre under lektionstid. Andra exempel på ”morötter” som läraren ger eleverna är 

att titta på film någon gång ibland, sluta tidigare från skolan, gå ut på rast tidigare osv. När det 

gäller idén bakom ”välj” poängterade läraren att ”eleverna ingår redan i olika nivågrupper och 

därför handlar det inte om vem som blir klar först utan de som har arbetat bra utifrån sin nivå 

får ta ’välj”. 

Läraren har med andra ord organiserat eleverna i olika nivågrupper utifrån vilka förmågor de 

har inom olika ämnesområden. Läraren arbetade fram egna uppgifter på stenciler som var 

anpassade utifrån de olika nivågrupperna. Till en början hade läraren markerat stencilerna 

med siffrorna 1, 2 och 3, men eleverna började räkna ut vilka nivåer som siffrorna 

motsvarade. Det bidrog till en ganska stor uppståndelse bland eleverna som började jämföra 

sina stenciler och ifrågasätta val av nivå. Det resulterade i att läraren hade flera samtal med 

samtliga elever. Under samtalen förklarade hon att vissa människor springer snabbare än 

andra och likadant är det inom olika ämnesområden i skolan. Vissa elever använder flera 

minuter när man räknar ut en matteuppgift medan andra är lite snabbare. Dessutom har man 

sällan några slarvfel om man tar god tid på sig. Det viktiga är att inte jämföra sig med andra 

utan göra saker i sin egen takt.  Samtalen hade en god inverkan då ingen elev någonsin 

ifrågasatt de olika nivågrupperna igen, enligt läraren.  

5.4 Lärarens egenskaper och elevernas uppfattning 
Utifrån ovanstående utsagor och exempel från observationer som gjorts, visade läraren prov 

på egenskaper som lättsam, bekräftande och uppmärksam i mötet med eleverna. Nyfiken var 

en annan egenskap som lyste igenom då läraren frågade hur eleverna mådde och vad de har 

gjort på sin fritid osv. Läraren visade också att hon kunde lyssna till elevernas önskemål och 

behov, exempelvis då eleverna fick ta ”välj”, vilket visar på egenskaper så som lyhörd och 

förmåga att ge ansvar. Framträdande var också att läraren ibland kunde vara sträng. Hon var 

då rak på sak, symboliskt pekade med hela handen och kunde även höja rösten om situationen 

krävde det. 
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Elevernas intervjusvar visade att läraren tycker det är viktigt att hennes elever känner sig 

omtyckta. Samtliga elever uppgav att de har en bra lärare. Beskrivningen av läraren varierade 

och en anledning till varför hon uppfattades som bra var för att hon visade stort intresse för 

deras fritidsaktiviteter.  Exempelvis berättade en elev att: ”Jag gillar vår lärare för att hon är 

rolig och sen för hon har ju hästar och på fritiden är jag mycket med hästar. Så läraren såhär 

fattar när jag ska förklara någonting” och en annan elev berättade: ”läraren ska gilla fotboll, 

annars gillar jag inte henne… Men det gör min lärare”. Under intervjuerna beskrev nästan alla 

elever på olika sätt en känsla av att läraren är där, vill lära ut och är närvarande samt 

entusiastisk i sin lärarroll. En elev svarade bland annat: ”hon vill lära ut, hon vill vara säker på 

att alla kan”. Det framkom även att eleverna tycker om lärarens sätt att undervisa och att hon 

uppfattas som närvarande. Exempelvis berättade en elev: ”Hon är aktiv med barnen, ser hon 

någon räcker upp handen så går hon dit ganska snabbt” och där en annan elev på liknande sätt 

berättade: ”Läraren hjälper alla, hon går inte bara till en hela tiden. Det tycker jag är det 

viktigaste att hon inte gör”. Huruvida man märker att läraren är där i undervisningen svarade 

en elev att: ”Man stödjer väl den, ifall eleven behöver hjälp så lyssnar man och försöker tänka 

sig in i elevens lilla hjärna”. 

Genom intervjuerna bekräftades att eleverna lär sig mycket av sin lärare vilket visades i bland 

annat svaret: ”Hon tänker smart, på ett sätt för oss att tänka… det hjälper ju hjärnan och så” 

och där några andra elever berättade att läraren är bra på att förklara då hon är tydlig och rolig 

att lyssna på. Bland annat svarade en elev att: ”Sen förklarar hon bra så att man förstår resten 

av alla frågor. Hon är tydlig, hon förklarar hur man ska tänka vid alla frågor och så”, varav en 

annan elev vidareutvecklar sitt svar och förklarade: ”Vår lärare försöker få fram hur eleven 

tänker. Till exempel när man ska klura ut ett mattetal, då kan läraren hjälpa en mycket bättre”. 

Läraren brukar dessutom skoja med eleverna, vilket uppskattades mycket. Det framkom när 

en elev berättade: ”Hon är alltid rolig att lyssna på. Alltså ibland brukar hon typ skoja lite med 

oss och det är alltid lika kul också”. Likaså var ordet snäll förekommande i alla intervjuer då 

de skulle beskriva sin lärare. En elev berättade att: ”Hmm, vår lärare är snäll, hon låter oss 

inte bara jobba i böckerna utan vi får göra annat, ibland kan vi få lite extra rast och ja, jag 

tycker hon är bra som lärare”.     

Vissa elever beskrev även sin lärare som sträng ibland, detta var något positivt eftersom att de 

ansåg det vara nödvändigt emellanåt. En elev förklarade: ”men alltså, man måste ju vara 

sträng för annars kan man inte lära sig utan då kommer man bara fortsätta. Läraren måste säga 

till. Det är bra om hon är sträng ibland”. Andra elever beskrev att: ”Sedan måste hon vara lite 
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sträng så att alla jobbar bättre” och ”Läraren ska ju inte tappa kontrollen över alla barnen så 

att de springer runt och liksom… och läraren bara sitter ner”.  

5.5 Elevernas krav på läraren 
I intervjuerna framkom det att eleverna ställer krav på läraren. Eleverna förklarade att läraren 

bland annat bör skapa roliga lektioner annars kommer de inte att lyssna. Exempelvis 

förklarade en elev att: ”Om vi tycker typ att en lärare är bra så lyssnar vi på henne. Vi brukar 

alltid ha roliga lektioner med vår lärare, så då lyssnar vi på henne. Om läraren inte är så kul, 

lite irriterad kan man säga, då brukar det alltid vara busigt i klassrummet”. Om läraren inte 

lyckas skapa roliga lektioner blir skolan tråkig enligt en elev som uttryckte: ”Tycker man inte 

att det är roligt så blir det drygt. Segt om man säger så, det går långsamt”. Det kan också 

resultera i att läraren uppfattas som dålig, då en elev förklarade: ”Men ibland tycker jag att 

hon inte är jättebra när hon gör tråkiga saker. Det tycker typ alla”. Ett annat tydligt krav på 

hur en bra lärare ska vara enligt eleverna är att: ”Läraren ska försöka utveckla eleverna på ett 

lite mer modernt sätt också, så de får sitta vid datorn och sådant och göra grejer” och där en 

annan elev beskrev att: ”Läraren ska lära ut på olika sätt och inte bara på ett sätt. Typ såhär 

film och sådant”. Ett annat exempel på elevsvar är följande: ”En bra lärare ska vara snäll och 

ganska kreativ. Det är såhär att när man har mindre kreativa lärare så brukar alla lektioner bli 

lika och det är ganska tråkigt. Men liksom, sen har vi haft en lärare som var för kreativ och 

gjorde nya saker hela tiden. Så det ska vara mellan, så att man inte blir förvirrad men ändå 

inte så man gör samma saker hela tiden”. En annan elev menar att om klassen har jobbat på 

bra förtjänar de en belöning i form av någon lek eller liknande. Dessutom ska läraren ”gärna 

lyssna på barnen vad dem vill lite också och sen blanda det med sina egna tankar, hur man vill 

jobba och inte bara jobba i matteboken hela tiden. Jobba mer som på lek och tävling och 

sådant. Ja, och försöka vara rolig, pigg och glad”, berättade en elev.   

5.6 Erkännande ur ett elevperspektiv 
Vid frågor som handlade om varför läraren uppfattas som snäll och rolig svarade eleverna 

likaså genom olika beskrivningar.  Tydligt framkommande var elevernas upplevelse av att 

känna sig omtyckt av läraren. En elev berättade: ”Hon är alltid snäll mot sina elever, och vi 

betyder mycket för henne och så”. En annan elev uttryckte att: ”Läraren bryr sig och 

respekterar alla” och där nästa elev förklarade att hon upplever: ”att alla är favoritelever”. 

Vidare exempel på lärarens omsorg till eleverna förklarade en elev på följande sätt: ”Som 

vanliga lärare ger vanliga fotbollar från skolan, som inte är så jättebra. Då köper vår lärare 
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alltid en boll till varje klass, en bra för typ 300 eller något. Läraren lägger mycket pengar på 

klassen, exempel om vi ska på utflykt och några i klassen inte får tillräckligt med pengar från 

sina föräldrar så lägger hon pengar i mellan för att alla ska kunna följa med”. Ett sådant 

exempel visar att läraren gör något extra för sin klass men som egentligen inte kan krävas av 

en lärare.  

5.6.1 Erkännande ur ett elevperspektiv vid konflikthantering 

Konflikthantering i klassrummet var något som många elever tog upp under intervjuerna då 

de skulle beskriva på vilket sätt läraren är bra i undervisningen. Läraren uppfattas som bra då 

hon är ”Rättvis, alltså jag menar typ om något händer, då skyller läraren inte bara på killarna 

eller bara på tjejerna. Läraren ska vara rättvis mot allihop i klassen, visa uppmärksamhet till 

allihop och det gör min lärare” berättade en elev.  En annan elev lyfte också begreppet rättvis 

men berättade att: ”ibland känner man att hon inte är rättvis, men hon försöker säkert vara 

rättvis”. När det gäller uppfattning om lärarens agerande vid konflikter i klassrummet beskrev 

en annan elev att läraren: ”Alltså inte skäller på någon om man inte har gjort något fel. Till 

exempel om jag har gjort något fel så kommer hon till mig och inte till den andre som har 

gjort fel, och hon förstår om någon skyller ifrån sig och sådant. Hon är bra på att handskas 

med sådant”. Förutom att inte skälla på någon elev som inte har gjort något fel är det också 

viktigt att läraren inte pekar ut någon inför hela klassen vid diverse bråk och konflikter. En 

elev förklarade: ”För om läraren skulle peka ut någon då känner man att man har gjort något 

jättegrovt som att man har brutit sig in eller något”. En annan elev tydliggjorde hur läraren bör 

bemöta eventuell mobbing och sade att: ”Om någon tycker det är jobbigt, då pratar du med 

den allvarligt efter skolan eller på rasten, då pratar du med den som har drabbats. Om det är 

något allvarligt, om det är någon som blir mobbad, då ska du inte bara säga att ’allt kommer 

bli bra’, som lärare ibland kan säga”.  

5.7 Ett önskvärt erkännande från läraren enligt eleverna 
Det finns också ett önskemål bland några elever att ha en personlig relation till läraren. 

Eleverna förklarade att det är viktigt att läraren lär känna sina elever, vilket denne gör genom 

att ofta prata med dem. En elev uttryckte: ”Det är viktigt att läraren lär känna sina elever 

genom att prata med dem när som helst, på raster och lite överallt på skolan och sådant typ. 

Då kan läraren se vad eleverna gör och då vet hon vad man gillar och lite sådant”. En annan 

elev var inne på samma spår då hon under intervjun berättade: ”Lärarna borde fråga mer hur 

det är i skolan och såhär mer”. Det uttrycktes också ett behov av att kunna anförtro sig till sin 
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lärare. En av intervjupersonerna sade att: ”Man ska kunna lita på sin lärare och kunna berätta 

olika saker. Att inte typ läraren går och berättar allt till nästa lärare som den ser och sådär”. 

Läraren ska heller inte vara för sträng då det kan påverka vilka upplevelser eleven får från 

skolan. Exempelvis berättade en elev: ”Lärare ska inte vara för stränga. Man känner sig mer 

bekväm om man är med en snäll lärare”. 

5.8 Oönskad uppmärksamhet 
Nästan samtliga elever var under intervjuerna positiva till sin lärare. Men det var två elever 

som nämnde att de känner sig obekväma när läraren vill att de ska gå fram till tavlan för att 

exempelvis redovisa ett matematiktal, trots att de vid vissa tillfällen inte räckt upp handen. En 

av eleverna förtydligar detta genom att beskriva att läraren: 

ber dig att rita några tal på tavlan, så brukar hon typ säga såhär: vilka vill gå fram 

till tavlan, räck upp handen? och jag kanske inte räcker upp handen då eftersom 

att jag känner att jag inte kan och vet svaret. Men då kanske läraren säger: Marie-

Louise kan du gå fram? och då svarar jag: okej, och då försöker jag verkligen, 

men det händer att jag gör fel vid tavlan… och visst det är så man lääär sig, det 

säger alla. Men alltså man skämmer ut sig inför alla andra.  

Citatet visar elevens perspektiv på en specifik undervisningssituation, att förståelsen bakom 

lärarens intentioner finns men risken att göra fel är påtaglig. Vidare belyser elevens tankar 

lärarens agerande i klassrummet och där lärarens första fråga om någon vill gå fram till tavlan 

blir irrelevant då läraren ändå väljer en elev som inte har räckt upp sin hand.  

5.9 Elevernas inställning till skolan  
Många elever uttryckte att de har möjlighet att påverka olika beslut som tas i skolan och i 

klassrummet. Det framkom genom elevernas intervjusvar där en elev bland annat berättade 

att: ”Läraren lyssnar väldigt mycket på oss elever. Ibland när vi jobbar med teman så brukar 

vi få bestämma om vi vill jobba själva eller i grupp, göra en bok eller liknande”. Det framkom 

även under några andra intervjuer att elever upplever att de har en möjlighet att själva 

bestämma vad man vill och får göra under en lektion. En elev uttryckte: ”När man är klar med 

matten och man frågar om man får göra någonting så får man det”. Varav en annan elev 

beskrev läraren som lyhörd då denne förklarade att: ”Läraren tillåter oss väldigt mycket. Om 

vi tycker något kommer bli tråkigt, och läraren märker det, så brukar vi få göra något annat i 

samband med det syftet. Någon lek med det syftet eller något”.  
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Därutöver framkom det i alla intervjusvar att eleverna tycker skolan är rolig därför att det ger 

möjlighet att träffa kompisar. I en intervju framkom det dessutom att: ”Läraren gör så att jag 

trivs i skolan”. Samma elev berättade att hon i början på årskurs fyra inte hade några vänner 

varav läraren då hade sagt till henne: ”Jag ska fixa det här utan att du märker det”. Därefter 

upplevde eleven att det inte har varit några problem alls att få vänner i skolan.  En annan elev 

uttryckte att skolan är trivsam då man slipper känna sig ensam på raster då man har bra vänner 

runt omkring sig och där en annan elev förklarade: ”Alltså alla tillåter alla, att vara med”. 

Under en intervju tog två elever upp att det har förekommit mobbing på skolan tidigare, men 

som nu har blivit bättre. De berättade: ”Alltså innan typ så var det mobbning mer, men sen har 

lärarna pratat med alla på skolan, alltså till klasserna då, och då har alla sagt att man får vara 

med”. Vid en annan intervju beskrev en elev varför det är trivsamt i skolan och berättade att: 

”Ibland är det bara skönt att komma hemifrån”. Med andra ord är kompisar en stor drivkraft 

för att gå till skolan medan skolan också kan upplevas som ett skönt avbrott från hemmet för 

vissa.  
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6. ANALYS 

I detta avsnitt kommer resultatet att analyseras. Till min hjälp används den teoretiska 

bakgrund som presenterades under kapitelrubrik tre. Analysavsnittet avslutas med en 

sammanfattning där intentionen är att svara på uppsatsens frågeställningar.  

6.1 En klassrumskultur  
Att en skolkultur är viktig för att elever ska gagnas i sitt lärande och därmed få ökade 

skolprestationer är Trondman m.fl. (2012), Cohen (2011) och Hattie (2012) överrens om. 

Hattie (2012:100) menar att ett positivt, omsorgsfullt och respekterat klimat i klassrummet är 

en förutsättning för lärande, och samtidigt förklarar Cohen att skolkulturen har betydelse för 

hanteringen av lärandets olika predikament (2011:16). Trondman m.fl. har, utifrån elevers 

upplevelser om vad som möjligtvis får dem att bli mer engagerade i skolan, konstruerat tio 

dimensioner som tillsammans utgör en normativ skolkultur. Indirekt kan det tolkas som att 

lärandets olika predikament uppstår som ett resultat av att vissa dimensioner inte uppfylls på 

en skola. Hur många dimensioner uppfyller då den skola som har undersökts? Eftersom 

undersökningen som denna uppsats vilar på endast bygger på observationer och intervjuer 

från en klass kan begreppet skolkultur inte analyseras i förhållande till en hel skolas kultur. 

Med hjälp av Trondmans m.fl. konstruktion av en skolkultur kan det däremot diskuteras och 

analyseras utifrån en så kallad klassrumskultur.  

Utifrån resultatet kan det antas att klassrumskulturen delvis består av ett deliberativt klimat då 

läraren uppmuntrar eleverna att säga vad de tycker i olika sammanhang. Ett exempel på det är 

då eleverna fick chansen att ventilera sina ståndpunkter angående att räcka upp handen under 

lektionstid. Dessutom framkom det i resultatet att läraren uppmuntrar eleverna i sina studier, 

vilket innebär ett uppfyllande av dimensionen; individuell uppmuntran. Exempel på det är då 

läraren tillåter eleverna att lyssna på musik under lektionstid, vilket har visat bättre 

studieresultat enligt läraren. Även lärarens förmåga att ge ansvar tyder på en individuell 

uppmuntran där eleverna får möjligheten att känna att läraren tror på dem. Att läraren visar 

individuell omsorg är också framträdande i resultatet. Detta då det var många elever som 

under intervjuerna beskrev upplevelser av att läraren bryr sig om dem. Men det var också 

framträdande att några elever önskade att läraren frågade mer om hur de har det i skolan.  

Det fanns också viktiga tankar bakom att lyfta fram och organisera syfte och förmågor från 

läroplanen så att det var synligt och begreppsvänligt för eleverna. Det visar att 
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klassrumskulturen består av tydliga mål där eleverna kan få en möjlighet att ta del av vad de 

ska lära sig i undervisningen. Frågan är om alla elever verkligen förstår de målformuleringar 

som läraren har skrivit? Den frågan kan inte besvaras då det inte var någon genomgående 

fråga vid intervjuerna, och under observationerna framkom det aldrig någon genomgång med 

eleverna om vilka mål som fanns inom ett visst område. Det gavs därtill en möjlighet till 

föräldrar att ta del av de mål som läraren formulerat då de inför varje vecka skickade hem 

brev med sådan information. Därutöver uppfylldes dimensionen; skolmotiverande kompisstöd 

då undervisningen delvis byggde på att eleverna skulle samarbeta. Undervisningen var 

organiserad på ett sätt som gav eleverna möjlighet till att diskutera och argumentera för sina 

ståndpunkter i olika lärandesammanhang, däribland problemlösning inom matematik. Under 

sådana lektioner märktes det att eleverna strävade efter att kunna förstå eftersom det ansågs 

”häftigt” att ha löst ett matematikproblem. På så sätt kan eleverna både omedvetet och 

medvetet motivera varandra i olika undervisningssammanhang. 

När det gäller dimensionen; likabehandling i bemötandet var alla elever överrens om att 

läraren inte pekar ut någon vid eventuella konflikter samt låter alla elever komma till tals. En 

elev uttryckte att läraren är bra när det gäller hanteringen av konflikter genom att respektera 

alla då det exempelvis är förståeligt att som individ ibland skylla ifrån sig. Även när det gäller 

erkännande från elever var samtliga överrens om att ”alla respekterar alla” och ”alla får vara 

med alla” i klassen osv.  Erkännande från läraren är också förhållandevis uppfylld då läraren 

utefter resultatet bland annat bekräftar alla elever vid konflikter genom att säga att hon tycker 

om alla. Alla elever får därmed troligen känna lärarens värme, genom hennes vänliga ord och 

hjälpande hand.  

Med andra ord är tolkningen att den klassrumskultur som har studerats uppfyller minst sex av 

de tio dimensionerna, vilket är likbehandling i bemötandet, erkännande från lärare, 

erkännande från elever, deliberativt klimat, skolmotiverande kompisstöd och individuell 

uppmuntran. Tydliga mål uppfylls delvis då det inte går att svara på om alla elever verkligen 

förstår målformuleringarna, och därmed kan avgöra huruvida det påverkar deras studier. När 

det gäller individuell omsorg fanns det delade meningar bland eleverna, vilket resulterar i att 

det inte går att fastställa om dimensionen uppfylls helt. Dimensionerna; ämnesintresse och 

meningsfullt lärande diskuterades aldrig under intervjuerna. Däremot upplevdes utifrån 

observationerna att eleverna har den inställningen att de inte kan påverka val av ämne i skola 

och där intresset för något ämne är att föredra framför något annat. En klassrumskultur som 

uppfyller mer än hälften av de dimensioner som tillsammans kan mobilisera elever till ökade 
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skolprestationer kan vi anta har ganska goda chanser att öka sitt lärande. Frågan är om dessa 

sex dimensioner räcker och om det ökar möjligheten för alla elever att öka sitt lärande? Även 

frågor som berör i vilken utsträckning som dessa dimensioner är uppfyllda väcks.  

En skolkultur är också beroende av att det finns aktörer som kan ta ansvar för skolans 

innehållsmässiga uppdrag, som involveras av lärande, motivation, omsorg, delaktighet, 

erkännande och rättvisa (Trondman m.fl. 2012:22). Uppsatsens resultat utgår från två aktörer, 

läraren och eleven, vilket försvårar möjligheten att analysera hela skolans förmåga att ta det 

ansvar som krävs för att upprätthålla en skolkultur. Utgår vi från klassrumskulturen finns det 

tydliga tecken på att läraren och eleverna innanför klassrummets väggar tar ett visst ansvar 

när det gäller uppfyllandet av skolans innehållsmässiga uppdrag. Lärande och delaktighet var 

framträdande då eleverna hade en viss möjlighet att påverka undervisningen. Läraren och 

eleverna visade omsorg och erkännande gentemot varandra genom att respektera varandra. 

Exempel på detta är hantering av olika konflikter där alla elever fick sin röst hörd och att 

eleverna tillät alla att vara delaktiga under aktiviteter på raster etc. Resultatet visade att alla 

elever verkar ha en positiv inställning till skolan då samtliga svarade att det är roligt att 

komma till skolan. 

6.2 Erkännande från lärare och erkännande som en del av 

klassrumskulturen 
Erkännande var ständigt förekommande i skolans undervisning och yttrade sig genom lärarens 

gester och handlingar, precis som Heidegren (2009) definierar begreppet. Ett exempel är då 

läraren uppmärksammat att en elev råkar höra att läraren pratar om denne, vilket hon snabbt 

bekräftar genom sina gester och ger samtidigt en förklaring till denne. Ett erkännande kan 

även synliggöras i former av vänliga ord, en hjälpande hand eller inbjudande gest, vilket 

också några av eleverna i intervjuerna uppgav att läraren gjorde. Eftersom dessa elever 

upplever att läraren bryr sig om dem och respekterar dem måste de ha tolkat hennes sätt att 

agera på ett sätt där erkännande är påtagligt. Därutöver framkom det även att några elever 

verkar eftertrakta erkännande från lärare mer då de berättade att de önskar en mer personlig 

relation till läraren där läraren ska fråga mer hur det är i skolan. Det är också mer bekvämt för 

eleven om läraren är snäll och visar omsorg, vilket tyder på en önskan att få erkännande från 

läraren i större utsträckning. Med andra ord är tolkningen att eleverna upplever att de blir 

erkända av läraren men de önskar samtidigt detta i större utsträckning.  
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Något intressant att beakta är Heidegrens försök att begreppsliggöra erkännande och använder 

då Ikäheimo och Laitinen definition, som innebär att erkännande endast kan existera om den 

kan tolkas av mottagaren (Heidegren 2009:70). Det kan ge en förklaring till varför vissa 

elever bekräftar att de får erkännande från läraren medan några andra elever önskar få det 

mer. Det skulle därmed kunna vara så att läraren erkänner en elev i ett specifikt sammanhang 

men där eleven i fråga inte förstår det kognitiva innehållet i lärarens attityd och kan därmed 

inte erkänna läraren som en kompetent bedömare (Heidegren 2009:70). Ett liknande exempel 

på detta är när läraren i vissa sammanhang kan säga att ”allt kommer bli bra” om det har 

uppstått mobbing eller liknande, vilket vissa elever förklarade att en sådan fras från läraren 

inte uppskattas. Att eleverna i fråga inte uppskattar en sådan fras kan också betyda att de inte 

kan kognitivt tolka lärarens erkännande. Det fanns de elever som kunde förstå det kognitiva 

innehållet från lärarens erkännande. Ett exempel är när eleven märkte stor förändring efter att 

läraren hade uttryckt att hon skulle hjälpa henne att få vänner utan att hon själv skulle lägga 

märke till hur detta skulle gå till. 

Heidegren (2009:45) beskriver dessutom att det enligt Voswinkel behövs en form av 

uppmärksamhet för att erkännande ska kunna ske. Det innebär i sin tur att en elev kan röna 

uppmärksamhet utan att vinna något erkännande. Frågan blir då om läraren verkligen har 

erkänt eleverna då hon exempelvis har frågat efter elevernas välmående eller har det bara 

handlat om att visa uppmärksamhet. Svaret på den frågan kan också tolkas utifrån Ikäheimos 

och Laitinens definition, som innebär att det är beroende på om eleverna som mottagare av 

den uppmärksamhet kan tolka det kognitiva innehållet som ett erkännande (Heidegren 2009). 

Det kan också förklaras genom lärarens avsikt att erkänna en elev, vilket hon gör genom att 

visa uppmärksamhet men där eleven i fråga uppfattar det som negativ uppmärksamhet. En 

sådan problematik skulle kunna exemplifieras av de två elever som under intervjun förklarade 

att läraren ibland ber dem som inte räcker upp handen att gå fram till tavlan. Enligt Cohen kan 

den precis nämnda problematiken förklaras genom de olika sociala resurser som lärare och 

elev bär med sig in i undervisningssammanhang och i mötet med varandra (2011:51). 

Exempelvis att elev och lärare bär med sig ett ömsesidigt engagemang till ökat lärande så att 

de därefter kan skapa ett gemensamt arbetskontrakt som fungerar som en social infrastruktur. 

Ett uppbyggande av sådan social resurs kan försvåras genom att den så kallade kemin mellan 

elev och lärare inte stämmer, där eleven antingen beundrar läraren eller stöter henne ifrån sig.   

Ovanstående exempel, om de två elever som upplever att det är obekvämt att gå fram till 

tavlan, kan också bero på ett klassrumsklimat som inte motsvarar Hatties (2012) beskrivning. 
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Hattie menar att en av de viktigaste framgångsfaktorerna för elevernas lärande är ett tryggt 

klassrumklimat där elever upplever att de får göra misstag (2012:99). För att elever ska 

uppleva att de får göra misstag bör läraren utveckla ett förtroende mellan lärare och elev men 

också mellan elev och elev. Detta bekräftar också Voswinkel som menar att läraren bör verka 

förtroendeingivande för att kunna röna något erkännande från eleverna (Heidegren 2009). Två 

elever av 16 uppgav att de känner en otrygg känsla för att gå fram till tavlan, vilket kan 

förklara att läraren inte lyckas skapa ett förtroende till just dessa två elever. Men det 

framkommer ändå att dessa två elever förstår att ”det är så man lääär sig”, vilket kan betyda 

att de har en förståelse för varför läraren vill att de ska gå fram till tavlan trots att de finner det 

obekvämt. Det var ändock 14 elever som upplever ett tryggt klassrumsklimat då de beskrev 

att läraren respekterar alla barn, tycker om dem och att de upplever att det finns kontroll. 

Faktorn att det finns en rimlig mängd kontroll är dessutom en förutsättning för att ett positivt 

klassrumsklimat ska kunna existera, enligt Hattie (2011:100).  

6.3 Olika sätt att visa erkännande på 
Resultatet visade också att det finns olika sätt att erkänna en annan individ på. Exempelvis 

höjde läraren rösten när hon upplevde att hon tappade kontroll över eleverna samt ignorerade 

en elev som visat dåligt uppförande. Frågan är om dessa två variationer av erkännande från 

läraren är positiva eller negativa, vilket endast individen i fråga kan svara på. Det beror 

återigen, enligt Heidegren (2009), hur eleven, som tar emot erkännandet, uppfattar och tolkar 

det.  

Något annat som framkom av resultatet var att läraren sökte erkännande från eleverna samt 

erkände sin egen lärarroll vid vissa tillfällen. Exempelvis efter att läraren höjt rösten i 

klassrummet förklarade hon snabbt varför hon agerade som hon gjorde samtidigt som hon 

också förklarade för eleverna hur mycket hon tycker om dem. Det kan möjligen förklara att 

läraren likaså måste röna erkännande från eleverna genom Honneths (2003) tre 

erkännandeformer för att kunna förverkliga sig själv i sin lärarroll och yrkesprofession.  

6.4 Erkännande ur ett elevperspektiv 
Hur uppfattas då erkännande från lärare ur ett elevperspektiv och vad har eleverna för tankar 

kring det? Generellt visar resultatet att eleverna tycker att läraren är rättvis då hon genom 

handling exempelvis låter alla elever som är inblandade i en konflikt att komma till tals. 

Enligt eleverna förstår läraren om en elev skyller ifrån sig och hon pekar inte ut någon som 
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syndabock inför andra elever. Enligt Voswinkel kan elevens behov av att skylla ifrån sig bero 

på att denne vill bli erkänd för den man är eller för sin goda moral (Heidegren 2009:47). 

Betydelsen av erkännande för att utvecklas som människa är tydligt framträdande då eleverna 

påpekar att det är av stor vikt att läraren inte pekar ut någon i ett negativt sammanhang. Skulle 

detta inträffa kan eleven uppleva ”att man har gjort något jättegrovt som att man har brutit sig 

in eller något”, vilket i sin tur kan påverka och sätta spår i elevens förverkligande av sig själv. 

Det kan också innebära att samma elev som vid ovan nämnda citat vill bli erkänd för sin goda 

moral. Med andra ord att eleven upplever att han blir tillsagd för något som är obefogat och 

då påverkas självkänslan genom negativa känslor. När självkänslan påverkas genom negativa 

känslor kan det leda till att en individ förknippar skolan med något dåligt och försätter sig 

själv i dåliga situationer, som de individer som presenterades inledningsvis i uppsatsen.   

Enligt Taylor är tesen att vår identitet formas av andras erkännande, eller frånvaron av den 

och vår identitetsbildning kan lida verklig skada om människor runtomkring oss återspeglar 

en inskränkt eller förnedrande bild av oss (1995:37). Att visa erkännande ska enligt Taylor 

inte vara ett uppvisande av artighet för att vi upplever oss vara skyldiga andra människor det, 

utan det är ett livsnödvändigt mänskligt behov (1995:38). Att erkännande inte ska vara ett 

uppvisande av artighet var framträdande i två intervjuer då eleverna påpekade att läraren inte 

ska säga något som hon inte kan hålla, exempelvis genom tröst som inte upplevs äkta. Detta 

visar att eleverna önskar att bli erkända för den man är och inte bara få lärarens uppvisande av 

artighet. 

Resultatet visade också att eleverna upplever att deras lärande ökar när läraren är sträng 

ibland. Det kan återigen förklaras genom att eleverna behöver känna en rimlig kontroll och 

därmed känna en trygghet i klassrummet. Kontroll och trygghet är två ledord för att kunna 

skapa ett positivt klassrumsklimat där eleverna kan öka sitt lärande (Hattie 2012:100). 

Förutom att läraren upplevs sträng säger hon själv att hon är bra på att vara ”rak” mot 

eleverna där hon anser att det inte finns någon mening att älta saker. Det kan resultera i att 

eleverna antingen känner sig erkända på ett positivt sätt eller på ett negativt sätt. Exempelvis 

kan eleverna bli mer sporrade av att läraren säger till, detta visas i sammanhang när eleverna 

själva berättar att de jobbar bättre när läraren upplevs sträng. Eller kan eleverna uppleva att 

läraren inte erkänner alls och gör allt för att söka erkännande, bland annat genom att skriva 

”Heliga Britta är ett fett helgon” i ett arbete. Det visar att varje elev är unik då eleverna tolkar 

och uppfattar olika och att läraren inte kan agera och uppföra sig på ett sätt mot alla elever. 
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Med andra ord krävs det olika sätt att visa erkännande på, eftersom eleverna tolkar det 

kognitiva innehållet olika.  

6.5 Lärandesituationer och lärandets predikament 
Precis som Cohen (2011) säger, består skoldagarna ständigt av situationer som läraren måste 

hantera för att kunna öka möjligheterna för att lärande ska ske. Ett av predikamenten som tas 

upp handlar om det faktum att vårt lärande inte alltid innebär att det funnits någon där som 

undervisade. Exempelvis så kan elever lära sig genom att imitera den läraren som de beundrar 

och på motsatt sätt avvisa den som de finner frånstötande (Cohen 2011:25). Det innebär att 

det måste finnas någon typ av kemi mellan elev och lärare som påverkar elevens beundran av 

denne. Hur ska då läraren vara för att väcka en beundran hos eleverna? Och en annan viktig 

fråga som framkallas är om en lärare kan väcka en beundran hos alla elever i en klass på cirka 

20 stycken? Enligt Hattie är det lärarens ansvar att hitta lösningar för att komma åt elevernas 

lärande och därmed väcka deras beundran. En av lösningarna är att se lärandet ur elevernas 

ögon för att sedan kunna skapa de förutsättningar som krävs för att eleverna själva ska se 

nyttan med sitt eget lärande i undervisningen. För att kunna göra detta behöver läraren vara 

elevcentrerad i sin undervisning och bör även besitta de viktiga egenskaperna värme, 

förtroende, empati och förmågan att skapa positiva relationer (Hattie 2012:188). Läraren 

visade en form av empati i undersökningen genom att berätta om sitt privatliv, vilket 

underlättar när positiva relationer ska skapas. Dessutom visade läraren vid några tillfällen att 

hon har höga förväntningar på eleverna, bland annat genom att säga till en elev att hon är 

väldigt bra i matematik, vilket får elever att uppleva att läraren tror på dem (Hattie 2012). Om 

då eleven tolkar det som ett positivt erkännande där läraren tror på henne, kan det gagna 

henne i att öka sitt lärande.   

För att lyckas med läraruppdraget som delvis handlar om att förstå hur elever lär sig genom 

elevernas ögon krävs, enligt Hattie, flera bedömningsmetoder. Läraren bör bland annat lyssna 

till elevernas samtal och frågor (2012:154). Tyvärr verkar det som att läraren gör detta i för 

liten utsträckning då det framkom i intervjuerna att eleverna önskade att läraren var mer 

närvarande i skolan genom att fråga mer om hur eleverna har det i skolan. Dessutom är 

tolkningen att läraren strävar efter att nivågruppera eleverna utefter deras prestationer och 

förmågor, exempelvis inom matematik, men huruvida vilka positiva effekter det får är svårare 

för mig att uttala något om. Däremot menar både Cohen (2011) och Hattie (2012) att en 

kompetent lärare, för att lyckas med sin undervisning, ska kunna bemöta eleverna på ett sätt 
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som får dem att själva förstå vad som ska göras och på vilket sätt. För att lyckas med det bör 

läraren ge stor uppmärksamhet och hänsyn till elevernas tankar genom att söka närma sig 

elevernas tänkande (Cohen 2011:27). Det är något som eleverna däremot anser att läraren gör. 

Eleverna beskrev att läraren är smart då hon kan få eleverna att tänka på fler sätt, hon är tydlig 

i sina instruktioner, kan möta elevernas tankar då hon försöker få fram hur eleverna tänker etc. 

Det visar att läraren försöker sätta sig in i elevernas tankemönster för att möta dem och kunna 

individanpassa undervisningen.  

Förutom att försöka sätta sig in i elevernas tänkande och möta dem på deras nivå bör läraren 

också uppvisa att hon kan se ur elevernas perspektiv och därefter kommunicera det tillbaka 

till dem så att de får chansen till en värdefull återkoppling och därmed kan göra egna 

bedömningar och känna sig trygga i sitt lärande (Hattie 2012:35). Huruvida läraren lyckades 

ge den återkopplingen är svårt att svara på då resultatet inte täcker de frågorna. Men det som 

framkommit är att eleverna upplever att läraren är där, vill lära ut, hon är aktiv med barnen 

och när hon ser någon elev räcka upp handen går hon dit ganska snabbt. Att ”Läraren hjälper 

alla, hon går inte bara till en hela tiden” kan uppfattas som att hon är bra på att ge snabb 

återkoppling till eleverna. Däremot väcks frågor angående om alla elever får den återkoppling 

som behövs, trots att de inte räcker upp handen.  

6.6 Eleverna måste ”köpa” det lärare säger i undervisningen  
Utöver att läraren måste kunna sätta sig in i elevernas tankar för att på så sätt kunna skapa de 

bästa förutsättningar för lärande i skolan måste eleverna i sin tur gå med på det som läraren 

säger och erbjuder i undervisningen. Ett exempel är då en elev uttryckte att ”Tycker man inte 

att det är roligt så blir det drygt. Segt om man säger så, det går långsamt” och där en annan 

elev berättade att ”Men ibland tycker jag att hon inte är jättebra när hon gör tråkiga saker. Det 

tycker typ alla”, vilket tydligt visar att eleverna måste acceptera och ”köpa” de uppgifter som 

läraren tilldelar i undervisningen. Med andra ord ska det vara utefter elevernas villkor.  Här 

kan vi lättare förstå Cohen som i sin bok refererar till Dewey som säger att ”There is the same 

equation between teaching and learning that there is between selling and buying” (Cohen 

2011:27). Det innebär förmodligen att en stor del av lärarens tid går till att motivera elever att 

gå med på den undervisning som utformas så att de engageras i tillräckligt stor utsträckning 

för att öka sitt lärande. 

Att eleverna måste gå med på vad läraren säger och gör, alltså ”köpa” det innehållsmässiga i 

undervisningen, kan vara en förklaring till varför det upplevdes ett ”ge-och-ta”-resonemang 
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mellan lärare och eleverna under observationerna. Det var nämligen lärarens strategi att ge 

”morötter” till eleverna, vilket läraren kan ha haft som ett omedvetet syfte för att få eleverna 

att ”köpa” undervisningen. Att läraren organiserar lektioner på ett sådant sätt att eleverna får 

ta ”välj” när de är klara med en arbetsuppgift kan förklaras genom att läraren omedvetet vill 

få eleverna att gå med på det hon undervisar. På det sättet bibehålls elevernas engagemang för 

skolan. Frågan är hur hållbart ”morötterna” är i längden? Istället kanske det kan vara mer 

fördelaktigt att skapa ett så kallat kontrakt mellan lärare och elev där det framgår att de är 

överrens om en ömsesidig strävan att uppnå lärande, som Cohen lyfter som betydelsefullt 

(2011:93).  

Det som Cohen alltså rekommenderar är att elever och lärare bör ingå i ett gemensamt 

kontrakt där det framgår att de är överrens om att ha ett ömsesidigt engagemang för lärandet i 

skolan (2011:94). Eleverna i denna undersökning kan ha haft olika inställningar till lärandet 

och engagemang till skolan, vilket kan resultera i att några elever utvecklas sämre i sitt 

lärande än de elever som har mobiliserat ett ömsesidigt åtagande med läraren. Läraren bör då, 

enligt Cohen, mobilisera ett ömsesidigt åtagande med alla elever i klassen för att reducera 

eventuell tvångskänsla hos dem. Ett exempel på detta resonemang är då läraren inom 

matematikundervisningen organiserade eleverna i olika nivågrupper, vilket eleverna till en 

början varken ”köpte” eller var överrens med läraren om. I det fall blev läraren tvungen att 

försöka få eleverna att gå med i ett kontrakt där de gemensamt gör ett ömsesidigt åtagande. På 

ett sätt lyckades läraren med detta då eleverna aldrig ifrågasatte lärarens nivågrupper, enligt 

läraren. Men det skulle vara intressant att fråga eleverna om verkligen alla håller med läraren, 

eller om det fortfarande finns några invändningar på de nivågrupper som finns.  

6.7 Dagens krav på läraren 
Förutom att ständigt hantera olika situationer ställs läraren också inför ämnesmässiga och 

didaktiska krav (Heidegren 2009). Läraren ska, enligt Honneth (Heidegren 2009), Voswinkel 

(Heidegren 2009) och Taylor (1995), erkänna elever så att de utvecklar en personlig identitet 

och förverkligar sig själva. Läraren ska även vara flexibel, socialt kompetent, påvisa ett 

personligt engagemang, fungera som ”moderniseringsagent”, individanpassa undervisningen 

och vara förtroendeingivande. Dessa krav ställer delvis eleverna då de i intervjuerna menar att 

”Läraren ska försöka utveckla eleverna på ett lite mer modernt sätt också” och där läraren ska 

vara kreativ så att inte undervisningen ska upplevas tråkig.  
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Utifrån de ovan nämnda teoretikerna bör en lärare idag kunna sätta sig in i elevernas tankar, 

skapa positiva relationer, skapa lärandesituationer utifrån elevernas perspektiv, erkänna 

eleverna på ett befogat och trovärdigt sätt samt få eleverna att ”köpa” vad hon säger. Lärarens 

egenskaper kan ha en betydelse, eftersom några elever kanske finner de egenskaper mest 

relevanta för att uppfatta läraren som trovärdig och därmed ge läraren erkännande. Lärarens 

egenskaper kan också underlätta arbetet i att försöka utveckla eleverna till att bli sin egna 

lärare (Hattie 2012:37). Exempelvis kan det underlätta att sätta sig in i elevernas tankar 

genom att läraren är nyfiken och uppmärksam. Därutöver är tolkningen att läraren bör arbeta 

mer för att lyckas sätta sig in i elevernas tankar. Denna tolkning bygger på att när läraren 

lyckas nå ut till eleverna börjar de bland annat visa egenskaper så som självutvärdering och 

självbedömning, vilket inte kunde urskiljas under observationerna eller under intervjuerna 

(Hattie 2012:33).  

6.8 Elevernas inställning till skolan beror främst på möjligheten att få 

träffa klasskompisarna 
Elevernas inställning till skolan skulle kunna förklaras med hjälp av Honneths (2003) tre 

erkännandeformer som tillsammans möjliggör ett individuellt självförverkligande. Heidegren 

(2009) förklarar att erkännande av kärlek utvecklar vårt självförtroende, erkännande av 

rättigheter möjliggör självaktning och solidariskt erkännande kan få oss att känna 

självuppskattning. Många elever beskrev i intervjuerna att de har möjlighet att påverka 

undervisningen och ibland även ändra planeringen utefter egna behov. Det skulle kunna 

förklaras genom att eleverna får ett solidariskt erkännande från läraren och upplever därmed 

en positiv inställning till skolan. Det kan också resultera i de känslor av självuppskattning när 

eleverna beskriver att läraren är tillåtande och låter eleverna påverka val av innehåll i 

undervisningen om något uppfattas tråkigt.  

En annan förklaring till varför eleverna uppfattar skolan som trivsam är att eleverna tillåter 

alla att vara med på raster och vid lekar osv. Att eleverna upplever denna känsla kan, enligt 

Honneth (2003), innebära att man blir erkänd genom kompisarnas kärlek och detta kan i sin 

tur påverka uppbyggnaden av självförtroendet. Klasskompisarnas erkännande till varandra 

kan också vara en förklaring till elevernas positiva inställning till skolan. Eleverna får uppleva 

att det är roligt att komma till skolan och till vänner som uppskattar en. En annan elev 

berättade att det ibland är skönt att bara komma hemifrån, vilket kan vara ett argument för att 

eleven blir positivt erkänd i större utsträckning i skolan än hemma. Erkännandeformen kärlek 



43 
 

byggs först och främst upp genom individens primärrelationer men i detta enskilda fall kan 

även kärlek från och till kompisar ha betydelse för uppbyggandet av självförtroendet. Enligt 

Taylor är det genom relationer som vi förverkligar oss själva, vilket också kan förklara 

elevernas glädje över att få komma till skolan där de får träffa sina kompisar. I detta fall där 

samtliga elever tycker att skolan är trivsam, eftersom att de får träffa sina skolkompisar, 

upplevs Taylor som mer trovärdig då han förklarar att relationer är viktiga och nödvändiga för 

att kunna förverkliga oss själva (1995:43). 

Erkännande av rättigheter kan beskrivas genom elevernas intervjusvar då de bl.a. berättade att 

läraren lyssnar på dem vid konflikter och förstår om någon skyller ifrån sig, vilket i sin tur 

kan utveckla elevernas självaktning. Eleverna kan indirekt känna av de rättigheter som de har 

i skolan, bland annat genom att få sin röst hörd vid olika tillfällen. Läraren berättade själv att 

strategin är att alltid lyssna på alla inblandande elever, vilket kan medföra att eleverna 

upplever självaktning då de genom läraren får erkännande för sina rättigheter. Ett exempel är 

när en elev berättade att ”För om läraren skulle peka ut någon då känner man att man har gjort 

något jättegrovt som att man har brutit sig in eller något”, vilket tydligt visar motsatsen till om 

läraren inte hade erkänt elevernas rättigheter.  

Med hjälp av den teoretiska bakgrunden som presenterades i kapitel tre har frågeställningarna 

delvis kunnat besvaras. Något att ta hänsyn till är Trondman m.fl. (2012:24) som säger att det 

finns ett framträdande gap mellan ett ”böra” och ett ”vara”, vilket också kan innebära att det 

är lättare att fundera på vad som ska göras utifrån teorin än att i praktiken veta hur det faktiskt 

bör fungera. Istället för att beskriva en enskild skolkultur, har en klassrumskultur skildrats. 

Klassrumskulturen fungerar likt ett täcke och genomsyrar all undervisning och därmed även 

hanteringen av lärandets predikament, vilket i sin tur har en påverkansfaktor på elevernas 

inställning till skolan. Med andra ord kan vi utifrån resultatet se att begreppen; skolkultur, 

erkännande och lärandets predikament hänger samman. Erkännande från lärare och 

erkännande från elever har betydelse för att upprätthålla ett positivt klassrumsklimat, vilket 

möjliggör en ökad positiv klassrumskultur. Erkännande från lärare får elever att uppleva att de 

bland annat ska jobba bättre och erkännande från elever har en betydelse för att behålla en 

positiv inställning till skolan. I en positiv klassrumskultur kan även hanteringen av lärandets 

predikament underlättas, vilket möjliggör ett ökat lärande hos eleverna. Alltså, de tre 

nyckelbegreppen hänger samman då de likt tre dimensioner genomsyrar och gör inverkan på 

varandra. Därmed förstår vi att en elevs förutsättningar för ett ökat lärande och för att 

bibehålla en positiv inställning till skolan hänger på skolaktörernas förmåga att skapa en 
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positiv kultur genom förmågan att ge positivt erkännande. När detta uppnås kommer det bli 

lättare att skapa gemensamma lärandekontrakt som Cohen (2011) argumenterar för och då 

kommer förhoppningsvis hanteringen av lärandets olika predikament att underlättas.  
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7. DISKUSSION 

I detta avslutande kapitel kommer en diskussion föras kring den genomförda analysen. Det 

kommer även diskuteras om den teoretiska bakgrunden har kunnat synliggöra viktiga 

dimensioner utifrån uppsatsens syfte och därigenom bidra och utveckla kunskapsområdet.  

7.1 En utmaning  
Utifrån analysen har olika aspeker av erkännande synliggjorts som även visar när erkännande 

brister, exempelvis där ett gemensamt kontrakt mellan lärare och elev inte är på sin plats. 

Exempel på när erkännande brister, och det gemensamma kontraktet inte är på sin plats är 

bland annat då läraren ber elever gå fram till tavlan trots att de finner det obekvämt, när 

läraren medvetet väljer att inte säga något till eleven när denne har gjort fel och tänker istället 

ta upp det på utvecklingssamtal, samt när läraren skapar nivågrupperingar som verkar fram-

manipulerande. Detta gör att läraren och eleverna hamnar i ett dilemma då eleverna kan 

uppfatta ovanstående exempel som brist på erkännande medan lärarens avsikter är att få alla 

elever att uppnå kunskapskraven. Problematiken som uppstår är lärarens överordnade position 

gentemot eleverna då denne har i uppdrag att bedöma och betygsätta. Det handlar om en konst 

att som lärare kunna bemästra denna problematik genom sättet att bemöta eleverna på och få 

dem att tro på sig själva. Det är inte helt lätt. Heidegren skriver att det är genom gester och 

handlingar som läraren ger uttryck för erkännande respektive missaktning. Exempelvis kan 

elever uppfatta lärarens kommentar ”Hör ni hur larvigt detta låter” eller ”att allt kommer bli 

bra” som ett förlöjligande vid konflikthantering. En lärares bemötande till elever är viktigt då 

icke-erkännande, enligt Taylor, kan vålla skada genom att eleven tvingas in i en falsk, 

förvanskad och inskränkt tillvaro. När detta sker har eleven i fråga inte blivit erkänd genom 

någon av Honneths tre erkännandeformer, vilket innebär att möjligheten att utveckla en 

personlig identitet kan försvåras. Men när ett positivt erkännande äger rum krävs det också en 

form av uppmärksamhet, enligt Voswinkel. Att läraren erkänner elever är viktigt och 

betydelsefullt eftersom det är då som lärare och elev har en större chans att ingå i ett 

gemensamt lärandekontrakt, där läraren ändå har en överordnad position. På så sätt behöver 

inte läraren utforma egna ”morötter” för att motivera eleverna, utan kan istället fokusera på ett 

gemensamt kontrakt som är mer hållbart i längden, precis som Cohen rekommenderar.  



46 
 

7.2 Erkännande har en avgörande betydelse 
Min nyfikenhet låg i att försöka synliggöra erkännande i skolpraktiken och därefter söka 

förståelse för vilket inflytande det har på olika lärandesituationer. Det visades sig att 

erkännande har betydelse för att kunna skapa bra lärandesituationer. När eleverna röner 

erkännande av varandra ökas deras positiva inställning till skolan medan erkännande från 

läraren påverkar elevernas prestationer, genom att de själva upplever att de jobbar bättre. Med 

andra ord är erkännande från lärare och elever en stor påverkansfaktor för att skapa en positiv 

klassrumskultur, där eleverna kan engageras bättre i undervisningssammanhang och kan 

genom den positiva klassrumskulturen öka sitt lärande. När läraren erkänner eleverna, 

antingen vid konflikter eller vid tillfällen då klassen kan upplevas stökig, kan eleverna 

koncentrera sig bättre på skolarbeten, vilket minimerar uppkomsten av lärandets predikament. 

Därutöver kan en ensam lärare själv aldrig generera en stark skolkultur. Det gör denne 

tillsammans med alla andra aktörer på en skola, precis som Trondman m.fl (2012) säger. 

Även Cohens (2011) teori, angående att elever ska acceptera skolan och allt som den 

innehåller bekräftas, då det var många elever som uttryckte att skolan exempelvis kan 

uppfattas som ”dryg” om läraren utformar undervisningen på ett visst sätt. 

Då erkännande från elever påverkar elevernas inställning till skolan, som är en del av en 

normativ skolkultur, förstår vi att en skolkultur är viktig för att bibehålla elevernas positiva 

inställning till skolan. Att elever har en positiv inställning till skolan kan få de att vilja gå fler 

år i skolan, vilket är en av nyckelfaktorerna som i slutändan kommer att påverka individens 

hälsa, rikedom och lycka i livet (Hattie 2012). En positiv inställning skapas genom att 

stimulera eleverna med ett lärande som är produktivt, utmanande och engagerande (Hattie 

2012:19).  Förutom att lärandet ska vara produktivt, utmanande och engagerande anser jag att 

läraren bör ge mer personlig feedback till eleverna. Genom att kontinuerligt ge feedback till 

elever och samtala mer när tillfällen ges kan läraren förmedla en tro på eleverna som gör att 

de så småningom börjar tro på sig själva. Deras tro på sig själva kan i sin tur utveckla deras 

självförtroende. När eleverna genom lärarens erkännande börjar tro på sig själva och därmed 

utvecklar ett större självförtroende kan de börja se nyttan med sitt eget lärande.  

Därmed kan jag tillföra en elfte dimension till Trondmans m.fl. konstruerade skolkultur som 

involverar att läraren tror på sina elever och där eleverna upplever att någon tror på dem. När 

läraren tror på sina elever blir de erkända som egna kompetenta bedömare av sina egna 

skolprestationer och därmed förhoppningsvis själva kan förstå nyttan med lärandet. Detta kan 

i sin tur medföra en mindre risk att eleverna upplever skolan som ett tvång. Tänk själv att få 
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komma till en skola eller till en arbetsplats där du känner dig viktig, kan få din röst hörd, har 

möjlighet att påverka och blir bemött med respekt osv. Det får dig att känna dig bra och ditt 

självförtroende växer. På samma sätt ska en lärare aldrig tvinga elever att göra något utan 

konsten ligger i att få elever att tro på sig själva och därmed själva förstå nyttan med lärandet. 

Genom ett sådant arbetssätt får läraren eleverna att tro att de ”köper” undervisningen, precis 

som Cohen (2011) menar är en förutsättning för ett ökat lärande. Det innebär i sin tur; för att 

läraren ska kunna förmedla en tro på eleverna bör denne erkänna dem så att de utvecklar ett 

självförtroende som ökar möjligheten till att förverkliga sig själva, precis som Honneth (2003) 

säger. Därmed kan vi tillföra Cohens (20011) teori och säga att för att få eleverna att gå med 

på undervisningen och ingå i ett gemensamt kontrakt med läraren bör de röna erkännande från 

läraren.   

Studien visar, som sagts innan, att erkännande från elever har en stor påverkansfaktor för 

deras inställning till skolan, vilket skapar ännu större insikt till att arbeta förebyggande mot 

mobbing i min framtida yrkesroll. Därutöver är tolkningen att bra relationer skapas inom en 

positiv klassrumskultur och för att kunna skapa en positiv kultur är erkännande från lärare 

nödvändigt. Erkännande, från både lärare och elev, är därmed en nyckelfaktor för att elever 

ska få en positiv inställning till skolan och genom den också öka sitt lärande. När något blir 

roligt blir vi också mer engagerade. Det medför att läraren kan ha stor ämneskompetens men 

kan läraren inte lyckas skapa positiva relationer i klassrummet, genom erkännande, har denne 

ingen användning för den. Det är väl också därför en lärares uppgift till viss del handlar om 

ett socialt uppdrag där normer och värden ska överföras.   
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9. BILAGA A – Intervjuguide 

Underlag för intervju 

Eftersom jag själv snart ska börja jobba som lärare så är jag jättenyfiken på att höra vad ni 

elever tycker hur en bra lärare ska vara. 

Hur ska en bra lärare vara tycker du? Berätta! 

Vilka är en bra lärares bästa egenskaper tycker du? Kan du beskriva varför de egenskaperna är 

bra att ha som lärare i undervisningssammanhang.  

Tycker du att din nuvarande lärare är en bra lärare? Varför och kan du förklara hur? 

Om inte, vad är det då som inte stämmer? 

Hur är din lärare mot dig tycker du? 

Har du någon gång haft en dålig lärare? Hur var hon/han då? Berätta! 

Kan du berätta hur en bra skoldag ser ut? Berätta vad du vill! 

Vad tror du är det som gör att en skoldag blir bra? 

Trivs du annars i skolan? Vad är det som gör att du känner så, tror du? 

Kan du berätta vad det är som är det roligaste med skolan! 

 

 


