
Självständigt arbete i specialpedagog- 

eller speciallärarprogrammet, 15 hp 

Gymnasieelevers syn på 

bemötande för måluppfyllelse 

i skolan

Författare: Annelie Norrlin  

Handledare: Lena Carlsson  

Examinator: Marianne Björn 

Termin: Ht 15 

Ämne: Pedagogik 

Nivå: Avancerad 

Kurskod:4PP24E 



1 

Titel 
Gymnasieelevers syn på bemötande för måluppfyllelse i skolan 

English title 
Students view on the educational support in achieving 

Swedish High School objectives 

Abstrakt 
Det övergripande syftet i den här kvalitativa studien med hermeneutisk ansats har varit 

att försöka få reda på gymnasieelevers syn påbemötandet från pedagoger och vad det 

har  haft för betydelse för deras måluppfyllelse i skolan. Fem elever har intervjuats  

genom halvstrukturerade intervjuer i det här examensarbetet.Eleverna gå både studie- 

och yrkesförberedande program på gymnasiet på en och samma skola.  

Slutsatsen utidrån intervjuerna finns samlade i resultatdelen under rubrikerna spegling, 

lärarens blick och vem – inte vad. Dessa begrepp är hämtade från von Wrights teori som 

i sin tur är tolkade utifrån Meads forskning.  

Nyckelord 
bemötande, elevsyn, förhållningssätt, pedagoger, lärare 



ii 

Innehåll 

1.Inledning___________________________________________________3

2.Bakgrund__________________________________________________5

2.1 Porten till arbetsmarknaden__________________________________5

2.2 En föränderlig värld________________________________________6

2.3 Vad innebär en professionell relation och

   ett professionellt förhållningssätt_______________________________7 

2.4 Relationellt respektive punktuellt perspektiv ____________________8 

3.Syfte och frågeställning______________________________________10

4.Tidigare forskning__________________________________________11

4.1 Att formas till den man är__________________________________11

4.2 Mot framtiden___________________________________________11

4.3 Relationer_______________________________________________12

4.4 Förhållningssätt__________________________________________13

5.Teoretisk förankring _______________________________________ 14

6.Metod_____________________________________________________16

6.1 Kvalitativ studie__________________________________________16

6.2 Hermeneutisk ansats_______________________________________16

6.3 Intervjuer_______________________________________________17

6.4 Urval___________________________________________________17

6.5 Genomförande___________________________________________18

6.6 Etiska aspekter___________________________________________19

6.7 Metodkritik_____________________________________________ 20

6.8 Bearbetning av materialet___________________________________21

7.Resultat___________________________________________________23

7.1 Spegling______________________________________________ 24

7.2 Lärarens blick__________________________________________26 

7.3 Vem – inte vad_________________________________________29 

7.4 Sammanfattning________________________________________30 

8.Analys____________________________________________________32

8.1 Att utvecklas genom spegling_____________________________32 

annnor004
Infogad text
6



iii 

8.2 När lärare ser__________________________________________33 

     8.3 Att  ses som den man är_________________________________34 

8.4 Sammanfattning_______________________________________35 

9. Avslutande diskussion______________________________________36

9.1 Metoddiskussion_______________________________________36

 9.2 Resultatdiskussion______________________________________37 

10. Vidare forskning_________________________________________39



iv 

1 INLEDNING 

Under min tid som studerande till specialpedagog har jag kommit att inse att jag ofta 

dras till frågor och forskning som handlar om förhållningssätt och bemötande. När jag 

blickar tillbaka och summerar de år som jag arbetat som lärare så har jag i min 

profession alltid strävat efter att jobba med och bygga upp relationen mellan mig och 

eleverna. Jag anser att det är grogrunden för det fortsatta arbetet man som pedagog gör 

tillsammans med eleverna i klassrummet. Det måste med andra ord, som jag ser det, 

finnas ett förtroende att bygga på för att kapitalet ska kunna växa. Det är också en 

förutsättning att det finns ett förtroendekapital som kitt mellan mig och eleven för att 

det ska finnas någon som helst potential till fortsatt utveckling. Denna filosofi har 

jag tagit med mig in i min nuvarande profession som specialpedagog där jag möter 

elever både enskilt och i grupp. Ibland befinner jag mig i svåra situationer där eleven 

känner sig utsatt av olika anledningar.  Detta, som jag här beskriver, är mina 

erfarenheter som jag utgår ifrån och tar mitt avstamp ifrån. Utifrån dessa skulle jag, 

i den här studien, vilja undersöka vad eleverna ser som viktigt i bemötandet från 

pedagoger i skolan. Min upplevelse är att litteraturen eller verkligheten inte alltid 

tar sin utgångspunkt ur elevernas upplevelser utan ofta byggs upp utifrån andra 

mätbara värden som till exempel betyg eller vilken utbildningsbakgrund 

föräldrarna har. Ses inte elevernas åsikter som lika tungt vägande som till exempel 

dessa mätbara faktorer? Området känns något outforskat och tankarna kring mitt valda 

ämne för den här studien väcker, för mig, många frågor men det är dessa som driver 

mig. Jag anser att det här forskningsområdet är särskilt viktigt inom 

specialpedagogiken där det ofta handlar om utsatta individer. Individer som ofta har 

en historia som grundar sig på att svårigheter har funnits med under skoltiden. Vi 

behöver få ta del av olika individers syn på vad som är framgångsfaktorer 

för att lyckas och nå sina mål och här fokuserar jag på elevernas åsikter och tankar.     

Det finns en mängd olika framgångsfaktorer för att elever ska nå sina mål såsom till 

exempel engagemang, närvaro, gruppidentitet, kamratrelationer och lärares relationella 

kompetens vilka alla kan vara av vikt för elevers möjlighet att lyckas i skolan. I det här 

arbetet kommer jag att fokusera på elevers syn på bemötande från personal i skolan och 

vad det har haft för betydelse för deras måluppfyllelse. Det kommer att vara elevernas 

röster som bär det här arbetet oavsett vilka svar de ger mig när jag intervjuar dem. 

Elevernas svar får bana väg för arbetets resultat och jag menar att det är deras åsikter 
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som kommer att lyfta mitt arbete mot det slutgiltiga resultatet. Jag är ödmjuk inför de 

svar eleverna ger på mina frågor och kommer att ta dem på största allvar. Det här är 

elevernas chans att få göra sina röster hörda vilket för mig är av oerhörd vikt eftersom 

jag menar att det saknas litteratur som tar sitt avstamp ur just elevernas verklighet. Det 

här arbetet blir på så sätt en förmedling av elevernas röster och åsikter sett genom min 

analytiska syn.  

2 BAKGRUND 

2:1 Porten till arbetsmarknaden 

Ständigt matas vi samhällsmedborgare med ny forskning som visar att den som inte har 

gått gymnasiet har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden jämfört med den som har 

genomgått gymnasiet. Genom en ändring som genomfördes år 2005 i skollagen så 

regleras det kommunala uppföljningsansvaret. Detta innebär att varje kommun ska hålla 

sig informerad om hur de ungdomar som fullgjort sin skolplikt(grundskola) men inte 

fyllt 20 år är sysselsatta. Syftet med detta är att kommunen är skyldig att erbjuda 

individuella tjänster som stöd till dessa ungdomar (Skolverket, 2001). Ju kortare tid 

ungdomar går i gymnasieskolan, desto större andel av dem riskerar att hamna utanför 

såväl arbete som studier (Skolverket, 2014). Många av de unga som ej fullföljer 
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gymnasieutbildningen får etableringssvårigheter på arbetsmarknaden och med det följer 

ofta sociala svårigheter. De uppfattar sig som att de står utanför samhället. (Skolverket, 

2001). 

 

Ju kortare tid ungdomar går i gymnasieskolan, desto större andel av dem riskerar att 

hamna utanför såväl arbete som studier (Skolverket, 2014). Gymnasieskolan är helt 

enkelt porten till arbetsmarknaden men också ett krav för att söka sig vidare till högre 

studier. I skollagen står att ”Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet 

och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett               aktivt deltagande i 

samhällslivet.” (Skollagen, kap 15 §2).                                                              

         

Det är naturligtvis betygen som leder till den slutliga examen men vad finns det för 

faktorer som gör att man som elev lyckas bättre eller sämre i sina studier? I vilken 

omfattning har pedagogers bemötande betydelse för att eleverna når sina mål? Jag har i 

min yrkesgärning mött föräldrar som ser det som oerhört viktigt att deras barn klarar av 

gymnasiet för att efter det kunna få ett jobb. Jag tänker särskilt på en förälder som 

besviket berättade att på det företag han arbetade hade man ingen chans att klättra 

karriärsmässigt överhuvudtaget om man inte hade genomgått gymnasiet. Han hade velat 

bli personalansvarig på den avdelning han arbetade men på grund av att han endast hade 

genomgått nioårig grundskola så var den möjligheten obefintlig. Ett annat exempel är 

när en elev kom till mig och upprört berättade om att hon inte kan börja jobba som 

aupair om hon inte har gymnasieexamen eftersom det numera är ett krav av de 

organisationer som administrerar den här typen av arbete. Ett tredje exempel på att 

gymnasieexamen är viktig är en yrkeslärare på min arbetsplats som inte kan läsa in sin 

yrkeslärarexamen på grund av att han inte har genomgått gymnasiet utan får börja med 

att läsa in gymnasiets allmänna behörighet vilket innebär att han i dagsläget inte har läst 

in den kompetens hans elever nu håller på med. Dessutom har vederbörande inte någon 

möjlighet att få tillsvidareanställning som yrkeslärare vilket kan innebära en otrygg 

tillvaro rent socialt sett. 

 

2:2 En föränderlig värld 

Sedan 1970-talet har trenden gått från att ha varit ett samhälle med en centralstyrd skola 

till ett samhälle där skolan är mål- och resultatstyrd. Dagens samhälle innebär också en 
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tillvaro för de allra flesta som grundar sig på fler individuella val jämfört med tidigare 

(Lundgren och Magnusson 2009). Ungdomar ska idag fatta beslut när det gäller vad de 

vill inrikta sig på i framtiden redan när de går på mellanstadiet. De val man gör inför att 

man börjar årskurs sju kan medföra hinder eller möjligheter beroende på vilket program 

man söker när man tre år senare ska börja gymnasiet. Ett exempel på detta är språkvalet 

där man väljer ett främmande språk som man i vissa fall fortsätter att läsa på gymnasiet. 

I en undersökning(SOU 2006:77) om ungas psykiska ohälsa, utförd bland ungdomar 

som går i årskurs nio till och med årskurs två på gymnasiet, svarade merparten av de 

som deltog att den valfrihet som är en del av livet även skapar stress. Deltagarna pekar 

på olika orsaker som skapar stress men skolan är den klart största faktorn. Anledningen 

till att skolan är den största stressfaktorn beror enligt deltagarna i undersökningen på 

läxor, betyg, för lite vägledning, för mycket självständigt arbete, brist på samordning 

mellan lärare, brist på stöd samt att de inte upplevde att de blev sedda (SOU 2006:77). 

Dessutom upplevde majoriteten av ungdomarna på gymnasiet mer stress än 

niondeklassarna. 

2:3 Vad innebär en professionell relation och ett professionellt förhållningssätt? 

Att vara professionell i samtalet med en elev där svåra saker lyfts fram innebär för mig 

som möter eleven att jag har vissa skyldigheter. Att kunna visa på en empatisk förmåga 

är för mig självklart samtidigt som jag måste ha en viss distans till vad som kommer 

fram i samtalet för att kunna resonera förnuftigt kring vilka åtgärder som ska vidtas. Det 

kommunikativa samtalet är det samtal som utgår från en vilja att söka förstå den andres 

tankegångar, föreställningar och motiv (Liljequist, 1999). Vad jag aldrig får glömma när 

jag sitter där i samtalet, i min yrkesprofession som specialpedagog, är att eleven jag 

möter ofta är i en väldigt utsatt situation och blottar sina problem för mig som är en för 

eleven relativt okänd människa. Det gäller att hålla sig professionell samtidigt som det 

aldrig kan vara fel att visa att man är människa. Med andra ord att vara personlig i 

relationen med elever men inte privat. Detta är byggstenar som jag anser att min 

professionella roll ska vila på. Detta bör ständigt vara i fokus i arbetet som 

specialpedagog. 
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Normell(2010) benämner tre förutsättningar för ett professionellt förhållningssätt vilka 

är personlig mognad, en trygg yrkesidentitet och intresse för uppgiften. Dessa 

förutsättningar främjar möjligheterna att upprätthålla ett professionellt förhållningssätt 

menar Normell. Enligt min tolkning så handlar de tre förutsättningarna om att personen 

bakom professionen bör ha med sig både yrkesefarenhet och personlig trygghet som bas 

in i yrkesrollen. Att dessutom ha intresse för sina arbetsuppgifter är minst lika 

viktigt för att uppbära sin profession på ett trovärdigt sätt. Det handlar om att 

ständigt vara medveten om vad som krävs för att fullgöra arbetet och när så behövs 

kunna sätta egna behov åt sidan men även att vara medveten om att elevernas 

beroendeställning ställer specifika krav på etiskt handlande (Normell, 2010). 

Förutom de exempel på vad det innebär att uppbära ett professionellt 

förhållningssätt så menar Normell att relationen mellan pedagogen och eleven är det 

viktigaste av allt. Utan relation sker det ingen utveckling alls. 

Jakobsson och Nilsson (2012) skriver om vilken betydelse kommunikation 

och samverkan mellan hem och skola har. De menar att om samarbetet mellan hem 

och skola fungerar väl så stämmer oftast skolans och hemmets bilder av 

barnets skolsituation överens och man känner förtroende för varandra. Enligt 

Rökenes och Hansen (2007) så krävs det, för att kunna utöva sitt yrke som 

professionell samtalsledare, relationskompetens vilket innebär att kunna förstå och 

samverka med de människor man möter i sitt yrke. Det handlar också om att kunna 

kommunicera på ett meningsfullt sätt så att man värnar om det överordnade syftet med 

att man möts och inte kränker den andra parten. Enligt Håkansson och 

Sundberg(2013) så tar varje pedagog med sig sitt bagage av värderingar, 

förhållningssätt, förväntningar, preferenser och fördomar i mötet med elever med 

olika förmågor. Även eleverna vi möter har ju olika ryggsäckar och förmågor som vi 

måste ta vara på eller bortse ifrån. Kompetenskraven är, beskriver Tideman (1998), 

högt ställda för de personer som skall möta elever och vårdnadshavare i alltifrån 

undervisning till svåra samtalssituationer. 

2:4 Relationellt respektive punktuellt perspektiv 

Aspelin och Persson (2011) menar att lärares förväntningar starkt bidrar till hur elever 

presterar i skolan. Lärares relationella kompetens är rent avgörande för 

elevers möjlighet till framgångar i skolan. Avgörande faktorer för lärares kompetens är 

tolerans, 
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empati, ledarskap och respekt mot eleven. Lärare måste visa att de tycker att det är 

roligt att undervisa, annars förlorar eleverna intresset för att sitta där (Skolverket 2010). 

Lärare-elev-relationen grundar sig på de båda individerna läraren och eleven vilka å ena 

sidan är två individer och å andra sidan två sociala aktören som betraktar sig själva 

utifrån varandras och andra människors perspektiv och handlar därefter. Relationen 

mellan människor föds ur den sociala interaktionen vilken sker ansikte mot ansikte 

(Aspelin, 1999).  

Von Wright (2002) skriver om det relationella och, som hon väljer att kalla det, det 

punktuella perspektivet. Enligt henne så handlar det relationella perspektivet om att 

eleven står i centrum medan man fokuserar på de miljöer eleven befinner sig i. Det 

punktuella perspektivet fokuserar på eleven utan att miljön runt omkring diskuteras som 

problematisk. 

Enligt Jenner (2004) så handlar motivation och motivationsarbete i grund och botten om 

bemötande. Motivation är inte heller en egenskap hos individen utan en följd av de 

erfarenheter man gjort och det bemötande man fått. Motivation måste ställas i relation 

till målet. Utan mål har vi människor svårt att känna motivation. Målet måste vara 

innanför synranden och dessutom möjligt att uppnå. Jenner kopplar diskussionen om 

motivation och mål till hur vi förklarar framgång och misslyckanden. Han använder sig 

av begreppet intern attributionsorsak, vilket ligger inom personen själv och innebär att 

personen själv är ansvarig. Extern attributionsorsak ligger utanför personen och innebär 

att personen inte är ansvarig. Hur vi förklarar framgång eller misslyckande beror på vårt 

självförtroende vilket kan förklaras som tilltron till den egna förmågan. Mötet mellan 

pedagog och elev påverkas av relationen som finns mellan de båda parterna på flera 

olika sätt. Till exempel så handlar det om vilka förväntningar som finns från pedagogen 

men även tilltron till pedagogen är en viktig faktor. Jenner (2004) skriver också om 

pygmalioneffekten vilken handlar om att pedagogens förväntningar har avgörande 

betydelse när det gäller att skapa och vidmakthålla elevers motivation. Forskning visar 

att höga positiva förväntningar leder till höga resultat medan låga förväntningar leder till 

låga resultat. Ett gott bemötande är alltså basen i allt motivationsarbete och det 

bemötande vi har grundar sig på de erfarenheter man har med sig. Hovendahl (2006) 

förklarar begreppet pygmalioneffekten på så sätt att genom att en person behandlas och 
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bemöts som om han eller hon är någon annan så innebär det också att personen blir 

någon annan.  

Att vara ung idag innebär att tidigt ta ansvar för de val man inom skolans ramar gör 

inför sin framtid. Valen är avgörande för den framtida utbildningsbanan på ett sätt som 

jag kan ifrågasätta om man som ung är medveten om. Att tidigt göra val som på olika 

sätt bygger grunden för framtiden skapar stress hos ungdomar. Att få med sig 

gymnasieexamen från sin skolgång är avgörande inför hur det framtida yrkeslivet 

kommer att te sig. Varje elev har under sina år i skolan mött ett antal pedagoger. Vad 

har dessa möten betytt för eleven? Är dessa möten något som eleven tar med sig i sitt 

fortsatta liv? Spelar det någon roll vilken syn på pedagogik som pedagogen bär med sig 

in i mötet med eleven? Dessa tankar är grunden i mitt fortsatta arbete kring elevers syn 

på bemötandet från pedagoger och vilken betydelse det har för elevers måluppfyllelse. 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med studien är att få fördjupad kunskap om vad bemötandet från pedagoger 

betyder sett ur ett elevperspektiv samt att ta reda på hur elever ser på relationen till 

pedagoger i skolan och vilken betydelse bemötandet från dessa har haft för deras 

måluppfyllelse. 

Mina frågeställning är; 

-Hur ser elever på bemötandet de har fått från personal i skolan i relation till 

skolframgång? 

-Vad har relationer till pedagoger haft för betydelse för elevernas måluppfyllelse
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4 TIDIGARE FORSKNING 

4.1 Att formas till den man är 

Von Wright (2002) tolkar Meads teori kring imitation och spegling och hon menar att 

Mead vänder blicken från sociala instinkter och imitation till att studera social och 

kommunikativ handling. När den ena härmar efter den andra handlar det inte om att 

kopiera beteendet utan om att sätta sig själv in i den andras situation. Det innebär att det 

egna beteendet då blir en respons på stimulansen man själv ger upphov till. Mead 

använder sig av begreppet Gest vilket innebär att när vi svarar på en annans gest så ger 

vi inte vår respons på själva gesten utan det det som gesten betyder. När man utför en 

fysisk gest kan man rikta uppmärksamheten mot den egna gesten genom att iaktta den 

andras reaktion. Andra regler gäller för den vokala gesten eftersom den är lika synlig för 

den som utför den, eftersom man själv hör vad man säger, som för de som befinner sig 

runtomkring. När man lyssnar på sig själv antar man den ställning som man förmodar 

att en annan skulle haft vid lyssnandet. Att ta den andres attityd innebär att man reagerar 

på en stimulus som om den vore extern och att man reagerar på ett liknande sätt som 

någon annan kunde reagerat.   

 

Enligt Trondman (1999) så behöver varje människa bekräftelse från andra människor på 

att man är och betyder något. Genom att interagera med andra i specifika, sociala 

sammanhang så blir vi till som människor. Genom att ta till sig andra människors 

reaktioner och signaler på det egna handlandet så växer bilden av självet fram. Vi är inte 

färdiga och specifika genom att vi föds utan det blir vi genom att vi samverkar och 

kommunicerar med andra. 

 

 

4.2 Mot framtiden  

Enligt Garpelin (2003) så är det en avgörande tidpunkt för många elever när de går från 

årskurs sex till årskurs sju. Detta för att skolformen ofta ser annorlunda ut på högstadiet 

då införandet av ämneslärare sker vilket innebär fler relationer jämfört med tidigare då 

eleverna haft färre lärare med att knyta an till. Dessutom så sker det, vid övergången 

från årskurs sex till årskurs sju, även andra omvälvningar som påverka eleverna som till 
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exempel det faktum att klasser splittras och fler examinationer sker eftersom det är fler 

lärare och fler ämnen inblandade i varje elevs skolgång. Dessa stora förändringar 

upplevs ofta som kravfyllda av eleverna (Garpelin, 2003). 

 

4.3 Relationer  

Enligt Thayer-Bacon (2010) är goda relationer mellan människor i skolans värld 

baserade på att man möter varandra med respekt vilket utgör grunden för allt framtida 

arbete mellan parterna. Ju större elevantal skolan omfattar och ju fler elever varje lärare 

undervisar dess då svårare är det att bära de enskilda relationerna som är så viktiga. Det 

är enligt Thayer-Bacon inte möjligt att etablera goda relationer med ett stort antal 

människor vid samma tidpunkt.  

 

Kiuro m.fl (2015) menar att grundskollärarna kan spela en viktig roll i skapandet av 

elevrelationer i ett klassrum vilket i sin tur kan bidra till elevers förmåga att erövra 

akademiska kunskaper. Grundskolelärarens förhållningssätt och bemötande kan även 

innebära konsekvenser på lång sikt när det gäller en elevs senare skolgång. Det finns en 

stark koppling mellan hur eleven tar till sig kunskap under senare år jämfört med 

bemötandet elever får i de tidiga skolåren. En ökning i stöd mellan lärare och elev, 

initierat av läraren, kan öka chanserna för att elevens klasskamrater kommer att tolka 

den elevens beteende mer positivt (Kiuru, 2015). 

 

Relationerna med vuxna benämns som en mycket viktig faktor i elevernas skolsituation 

(Skolverket, 2001). Det finns ett tydligt samband mellan det faktum att goda relationer 

med vuxna i skolan saknas och att eleverna inte når sin måluppfyllelse. För att elever 

ska känna lust att lära behöver de få känna sig delaktiga och att de har möjlighet att vara 

med och påverka sin situation i skolan (Utbildningsdepartementet, SOU 2000:19). 

Trondman (2003) menar att det tar tid att bygga relationer och att lärare behöver stå för 

den kontinuitet, som behövs för att bygga relationer med lever, som ska kunna ses som 

hållbar över tid. Verkligheten skapas i de möten som sker mellan olika aktörer som 

samspelar vilket Bashkar (1997) benämner kritisk realism. Grunden för byggandet att 

relationen är att eleven behöver få känna att lärarna tror på eleverna och är genuint 

intresserade av att se att eleverna lyckas med sina studier.  
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4.4 Förhållningssätt 

Antonovskys (2005) begrepp KASAM används ofta i diskussioner som handlar om vad 

som kännetecknar ett gott förhållningssätt och förutsättningarna för goda pedagogiska 

möten. Det här begreppet innebär känslan av begriplighet och meningsfullhet. 

Antonovsky menar att när dessa kriterier uppfylls så ökar chanserna för en god relation. 

Elever som möter engagerade och elevfokuserade lärare presterar bättre i skolarbetet 

(Aspelin & Persson, 2011). Att lärare tycker det är roligt att undervisa medför goda 

resultat när det gäller elevers måluppfyllelse. 

Jenner (2004) skriver om pygmalioneffekten som handlar om pedagogens förväntningar 

och att de har en avgörande betydelse när det gäller att skapa motivation. Höga positiva 

förväntningar leder till höga resultat medan låga förväntningar däremot leder till låga 

resultat. Jenner menar att basen i motivationsarbete är ett gott bemötande vilket grundar 

sig på de erfarenheter man bär med sig (Jenner, 2004).  Hovendahl (2006) höjer ribban 

något och menar att pygmalioneffekten innebär att när en person behandlas och bemöts 

som om han eller hon var någon annan så får det till följd att personen också blir någon 

annan (Hovendahl, 2006). Thornberg(2013) menar att effektiva lärare är engagerade och 

har höga förväntningar på och stor tilltro till elever, stark tilltro till sin egen kapacitet att 

som lärare kunna göra skillnad för elevers lärande och skolprestationer men även att 

bemöta och behandla elever med värme och respekt. 

5 TEORETISK FÖRANKRING 

Jag har i mitt arbete valt att utgå från George Herbert Meads teori (1976) som omfattar 

tankar om hur jaget och självet utvecklas och hur vi interagerar med andra. Detta 

kopplar jag till utgångspunkten för mitt arbete som tar sitt avstamp i min övertygelse att 

här utgå från elevernas åsikter och de svar som de ger mig i intervjusituationerna.  

Även mitt val av begrepp som används i resultatdelen, hämtade från von Wrights (2000) 

forskning, kan kopplas till Meads teorier eftersom de har sitt ursprung där ur. Mead 

arbetade inom den pragmatiska traditionen samtidigt som bland annat John Dewey. 
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Mead fokuserade speciellt på tankar om hur jaget och självet utvecklas samt hur vi 

speglar oss i dem vi möter (von Wright, 2000). Vi förstår alltså vilka vi är när vi ser hur 

andra behandlar och möter oss.  Mead (1976) menade att det är i det sociala beteendet 

som reflektionsprocessen uppstår. När till exempel barnet härmar det föräldern gör och 

uttrycker så uppstår imitationen. Individen reagerar på samma sätt som den eller de 

andra reagerar inför henne eller honom. Grunden i detta är Meads resonemang kring 

begreppet gest vilket han likställer med attityd. Gesten innebär uttryck för känslor 

eftersom den bevaras efter att handlingens värde har försvunnit och därmed lever den 

kvar för att uttrycka känslor.  

 

Mead skapade även begreppet social spegling vilket innebär att en process uppstår i 

mötet mellan två individer vilket i sin tur är grunden för skapandet av självet. 

Människan har en förmåga när det gäller att betrakta sig själv vilket sker genom andras 

ögon. Självet uppstår således genom de båda delarna mig och jag. Den delen som möts 

av omgivningens attityder och reaktioner är den del som kallas mig medan jaget är den 

del som svarar på de bemötande som miget får. När de båda delarna mig och jag möts så 

uppstår en bearbetning som anpassas till de förutsättningar som individen har.  När 

delarna inte möts så upplever vi att vi inte lyckas med att upprätthålla bilden vi skapat 

av oss själva vilket inte alltid behöver betyda något negativt utan det kan leda till att 

individen uppbär en starkare och tryggare bild av sig själv (Mead, 1976).  

 

Von Wrights teori (2000)  innebär att hon tolkar, analyserar, utvecklar och lyfter fram 

vissa perspektiv ur Meads tankar såsom spegling och jagets utveckling. Von Wright 

utgår både från texter som Mead själv har skrivit men också från texter som är skrivna 

av kollegor och elever från Meads verksamma år. Hon söker även efter vägen till ett 

gott pedagogiskt möte eller förhållningssätt (2000). Det gör hon genom att hon 

analyserar och utvecklar tankegångar utifrån den mänskliga subjektiviteten. Detta 

begrepp, den mänskliga subjektiviteten, innebär till exempel att när en lärare visar 

nyfikenhet för en elev så är det inte hos eleven läraren finner svaret utan i relationen 

som uppstår mellan dem (2000). Von Wright menar också att individualisering omfattar 

en förhoppning från lärare om att kunna knyta an till varje enskild elev. Det handlar om 

att kunna möta varje elev som om han eller hon vore unik och alldeles särskild (2000).  

 



 

 

 

xv 

Von Wright (2002) lyfter även fram skillnaden mellan det punktuella och det 

relationella perspektivet.  Det punktuella perspektivet innebär att den enskilda 

individens förmågor och egenskaper är i fokus medan det relationella perspektivet 

fokuserar på att vi inte kan se en annan människa som en isolerad varelse utan bör se 

dennes handlingar i relation till det aktuella sammanhanget. Det punktuella perspektivet 

innebär också att vi ser varandra som fristående individer som möts medan det 

relationella perspektivet syftar på att blickarna riktas på mötet eller mellanrummet som 

finns mellan individerna. Von Wright menar att möten som äger rum, framför allt i 

skolan, skulle vinna på att perspektivet ses relationellt och inte punktuellt. Genom detta 

synsätt så kommer inte personen att vara i fokus utifrån vad han eller hon gör som till 

exempel den som skolkar eller den som är handikappad. Istället får människan bakom 

träda fram utifrån det samtal som försiggår. Om läraren vill få en bra relation med 

eleven så bör denne utgå från vem eleven är – inte vad eleven är.  

 

6 METOD 

6.1 Kvalitativ studie  

I min studie utgå jag både från intervjuer och relevant forskning och vetenskap som 

finns inom området (Fangen & Sellerberg 2011). Därför är min studie kvalitativ med en 

hermeneutisk ansats. Bryman (2011) skriver att den kvalitativa forskningen fokuserar på 

människor och deras sociala verklighet och att det är viktigt att uppnå goda relationer 

med de som man intervjuar för att kunna förstå dem och den verklighet de befinner sig 

i. I kvalitativ forskning betonas det generella när det gäller formuleringen av de frågor 

som inleder intervjun samt att tyngden ligger på den intervjuades egna uppfattningar 

och synsätt. Jämför man med den kvantitativa intervjun så är forskarens syfte där att 

komma fram till ett specifikt svar på frågeställningarna (Bryman 2011). Kvalitativa 

intervjuer är ofta mindre strukturerade jämfört med kvantitativa intervjuer där det ofta 

handlar om mätning i olika former. I kvalitativ forskning så är det önskvärt, menar 

Bryman, att intervjun tar sig olika vägar under den tid som intervjun pågår utifrån vad 

den som intervjuas anser vara viktigt. I den kvalitativa forskingsintervjun eftersöks 

kvalitativ kunskap uttryckt på normal prosa där målet är att erhålla nyanserade 

beskrivningar av olika aspekter av intervjupersonens värld utifrån, i första hand, ord och 

inte siffror (Kvale & Brinkman 2014). I mina intervjuer har jag utgått från en 

intervjuguide. Bryman menar att detta tillvägagångssätt kan kallas semistrukturerad 
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intervjuform då den intervjuade ges större frihet att formulera sina svar. Möjligheten 

finns även att ställa följdfrågor kring det som uppfattas och tolkas som viktiga svar från 

respondentens sida. I denna metod finns också möjlighet att under intervjuns gång 

formulera frågor som inte fanns planerade före det att intervjun startades. Det innebär 

också att intervjun styrs av de svar som den intervjuade ger (Bryman, 2011). 

6.2 Hermeneutisk ansats 

Hermeneutiken utgår från en viktig kunskapskälla vilken är inkännandet eller empatin. 

Hermeneutiken handlar om att förstå och inte bara begripa (Thure'n 2007). Språket sägs 

vara den hermeneutiska erfarenhetens "medium" eller det nav där man kommer överens 

med samtalspartnern och där man möts kring sitt ärende. Gadamer (1997) menar också 

att den hermeneutiska regeln innebär att man måste förstå det hela ur det enskilda och 

det enskilda ur det hela. Därför gjorde jag en tolkning redan efter första intervjun för att 

ha med mig den i tanken när jag gick vidare till nästa intervju. Gadamer benämner 

denna modell som den hermeneutiska cirkeln vilket innebär att den som tolkar hela 

tiden rör sig inom sin egen förståelse av det som är problemet. Denna regel kommer 

från den antika retoriken och har av den nyare tidens hermeneutik överförts från 

talekonsten till förståelsens konst (Gadamer, 1997).   

6.3 Intervjuer 

Dahmström (2005) skriver om besöksintervjuer som metod och definierar begreppet 

med förklaringen att det är intervjuaren som efter överenskommelse söker upp den 

utvalda respondenten och därefter ställer frågor efter ett i förväg strukturerat och 

iordningställt formulär. En intervju kan även till stora delar vara ostrukturerad vilket 

ofta används då djupintervjuer genomförs. Den metod jag använder mig av kan kallas 

halvstrukturerad intervju (Kvale & Brinkman 2014). Den typen av intervju utförs enligt 

en intervjuguide som fokuserar på vissa teman utifrån öppna frågor. Intervjuaren leder 

den som intervjuas till olika teman men inte till bestämda uppfattningar om dessa. 

Intervjuaren och den person som intervjuas agerar i förhållande till varandra och en 

ömsesidig påverkan uppstår. Denna interaktion kan verka ångestskapande och framkalla 

försvarsreaktioner hos båda parter. Inspelningen och den utskrivna texten utgör 

materialet som sedan analyseras (Kvale & Brinkman 2014).   
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6.4 Urval 

Fem intervjuer har genomförts bland fem elever som nu går tredje året på gymnasiet. 

Dessa kommer att representera båda könen samt komma från både studie- och 

yrkesförberedande program. Jag är medveten om att tillförlitligheten i svaren, när man 

väljer ut ett fåtal elever som man intervjuar, kanske inte speglar den totala elevkullens 

sammanlagda svar. Jag är även medveten om att mitt val att intervjua elever som nu går 

sista året på gymnasiet kan göra att jag får en viss typ av svar eftersom de snart slutar 

gymnasieskolan. Hade jag istället valt elever från olika årskurser skulle jag möjligtvis 

kunna få andra typer av svar på mina frågor. Orsaken till att jag väljer att intervjua 

elever som snart slutar gymnasieskolan är dels att jag vill att de ska summera sin 

skolgång utifrån begreppen förhållningssätt och bemötande och utifrån dessa kunna 

specificera sin ståndpunkt. Jag väljer, i min studie, att inte intervjua de elever som jag 

har en nära relation till och som jag utifrån min profession har jobbat med. Jag utesluter 

också de elever som jag inte har haft något specialpedagogiskt uppdrag kring. De elever 

som jag däremot kommer att välja att intervjua har jag har träffat sporadiskt under 

gymnasietid. Jag har inte någon nära relation till dem men vi har ändå träffats någon 

eller ett fåtal gånger. Detta urval beror på att jag vill intervjua elever som jag inte tror 

mig veta särskilt mycket om. De elever som jag har haft specialpedagogiska uppdrag 

kring tror jag mig känna mer och just därför väljs de, i den här studien, bort. Jag har 

kontaktat de elever jag har valt ut via sms.  

 

6.5 Genomförande 

Anledningen till att jag valde semistrukturerade intervjuer som metod var att jag ville 

komma åt elevernas inre tankar när det gäller bemötande från pedagoger. Jag hade vissa 

fasta punkter som jag utgick ifrån. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan. 

Efter varje intervju gjorde jag en första analys av vad som sagts. När alla intervjuer 

genomförts tillkommer det slutliga analysarbetet Intervjuerna genomfördes i ett på 

förväg utsett rum som jag visste skulle vara ledigt just då jag och den aktuella eleven 

skulle träffas. Det var också viktigt att det var en förhållandevis lugn plats med täckta 

väggar så att varken ljud eller förbipasserande som ses genom glasväggar skulle störa 

vårt samtal. I rummet fanns, vid intervjutillfället, endast eleven och jag. De aktuella 

rummen valdes också ut för att där fanns ett bord med stolar kring där i intervjun kunde 

utföras. Eleven och jag satt vid intervjutillfället mitt emot varandra så att vi hela tiden 
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kunde ha ögonkontakt. Jag förvissade mig också om att eleven, och även jag själv, hade 

gott om tid så att vi inte skulle känna oss stressade att bli klara med intervjuerna. Detta 

eftersom jag inte visste riktigt vilka vägar diskussionerna skulle ta och inte heller hur 

lång tid varje möte skulle ta. Jag ville att varje individ som jag ställde frågor till och 

diskuterade med skulle få möjlighet att breda ut sina svar om han eller hon ville det. Om 

eleven däremot inte skulle vilja berätta så mycket i någon eller några av svaren så var 

det min önskan att det skulle få vara så eftersom jag inte ville få framkrystade svar. Det 

jag däremot behövde tänka på om eleven skulle visa sig vara väldigt kortfattad i sina 

svar var att jag skulle behöva ha funderat ut en del följdfrågor, för att ha på lager, innan 

jag utförde intervjuerna.  

Det visade sig att alla elever utom en hade väldigt mycket som de ville diskutera kring 

de frågor jag ställde till dem. Endast en av de utvalda eleverna svarade något kortfattat 

på ett par av mina frågor. Det var inte heller något som helst problem med att komma på 

följdfrågor utan det löste sig själv i varje intervju eftersom eleverna tillsammans med 

mig tog upp och utvecklade nya diskussionstrådar till de redan ställda frågorna. Varje 

intervju tog mellan tjugofem och fyrtiofem minuter att genomföra. 

6.6 Etiska aspekter 

Jag utgick från de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2011) när jag utförde 

intervjuerna. Dessa handlar enligt Bryman (2002) om information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande. Jag har utformat ett missivbrev som jag delade ut till 

respondenterna i god tid inför intervjuerna där information finns angående syfte med 

studien, vem som är min handledare vid universitetet mm (informationskravet). De 

elever som jag har valt ut för intervjuer är elever som jag har en viss relation till. Jag har 

träffat dessa elever någon eller ett fåtal gånger under deras skoltid. Jag har tillfrågat just 

dessa elever på grund av att vi har en viss upprättad relation vilket jag tänker mig är 

nödvändigt inför intervjuerna eftersom jag tror att man har lättare att öppna sig om det 

finns en uppbyggd relation jämfört med om det inte finns någon relation alls. Inför 

intervjuerna informerades respondenterna om vilket syfte jag hade med intervjuerna. 

Deltagarna kommer även att framstå som helt anonyma i min 

studie(konfidentialitetskravet). Respondenterna har i missivbrevet informerats om att 

uppgifter som framkommer i studien utifrån deras svar inte kommer att användas för 
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kommersiellt bruk (nyttjandekravet). För att inte röja de medverkandes identitet 

gentemot personalen på skolan så har jag valt att inte informera aktuella mentorer till de 

elever jag kommer att intervjua utan jag har tagit kontakt direkt med eleverna i fråga. 

Jag informerade även respondenterna om att försöka att inte använda sig av namn i de 

svaren de ger mig på mina frågor eftersom jag vill ha avidentifierade beskrivna 

situationer. De elever som jag har kontaktat för eventuella intervjuer har informerats om 

att de har möjlighet att tacka nej(samtyckeskravet) till att medverka. Alla tillfrågade 

tackade däremot ja till att ställa upp på intervjuer.     

6.7 Metodkritik 

Det är naturligtvis så att min yrkeserfarenhet påverkar mig när jag letar efter 

sammanhang i elevernas svar. Eftersom jag i mitt yrkesverksamma liv har befunnit mig 

ett antal år i skolans värld med allt vad det innebär så är det ofrånkomligt att denna tid 

inte skulle påverka mitt sätt att tänka kring frågor som har med skolan och elever att 

göra. Med stor säkerhet har min tid i skolan även påverkat mitt sätt att formulera frågor 

till eleverna men också det sätt jag bemöter dem på. För att försäkra mig om att jag 

uppfattar elevernas svar så som de har haft för avsikt att uttrycka sig så har jag valt att 

ställa följdfrågor som inte varit förutbestämda. Jag har också insett under resans gång 

att jag gjort vissa erfarenheter i och med varje genomförd intervju som jag tagit med 

mig till nästkommande intervju. 

Syftet med min studie var att lyfte fram elevernas röster och ge dem tyngd. Mitt val var 

därför att genomföra en kvalitativ studie med hermeneutisk ansats vilket kan omfatta 

både styrkor och svagheter. Min avsikt har varit att lyfta fram, analysera och tolka 

elevernas svar på mina frågor. Svagheten med en kvalitativ studie är att det inte finns 

några exakta svar som kan mätas, vilket det gör i en kvantitativ studie (Bryman, 2011) 

utan mina slutsatser grundar sig på tolkningar vilka jag som skribent har formulerat. 

Ytterligare en svaghet (som enligt mig även kan ses som en styrka) kan ha varit att jag 

ensam har tolkat elevernas svar.  

Jag valde att utföra halvstrukturerade intervjuer vilka utförs enligt efter en intervjuguide 

där fokus ligger på vissa teman (Kvale & Brinkman, 2014). Denna metod omfattar 

också möjligheten att under intervjuns gång formulera frågor som i förväg inte fanns 
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planerade vilket innebär att intervjun styrs av de svar som den intervjuade ger (Bryman, 

2011). Detta kan även ses som en svaghet eftersom intervjun kan ta sig vägar som inte 

harmonierar med studiens syfte. Dock vill jag härmed påpeka att jag har varit öppen för 

de olika vägar som intervjuerna har tagit och det har även varit min avsikt att inte styra 

för mycket under tiden de olika intervjuerna pågick förutom att intervjuguiden har varit 

grunden för samtalet. 

I resultatdelen har jag valt att inte namnge de elever som har intervjuats. Jag har inte 

heller döpt om dem vilket naturligtvis skulle vara möjligt. Jag har, när jag lyfter fram 

deras svar, valt att endast benämna eleven som hon eller eleven. Detta för att inte svaren 

ska vara utpekande på något sätt.  

6.8 Bearbetning av materialet 

Det inspelade intervjumaterialet transkriberades senast två dagar efter att de genomförts. 

Detta gjorde att jag fortfarande hade mötet med eleven färskt i minnet då jag utförde 

transkriberingen. Därefter gjorde jag en första analysering av materialet. Då arbetet med 

resultatdelen så småningom började ta form fokuserade jag mitt analyserande av 

elevernas svar utifrån de begrepp jag valt från von Wrights teorier. Von Wright har 

tolkat Meads teorier vilka hon har lyft fram i en modern västerländsk kontext. Genom 

att applicera den något ålderdomliga ursprungliga tolkningen som Mead gjorde till 

dagens samhällsstrukturer lyfter von Wright hans begrepp till en nivå som gör att de 

känns moderna och användbara i ett pedagogiskt sammanhang. De begrepp jag har valt 

att fokusera på är spegling, lärarens blick och vem-inte vad. Jag valde dessa begrepp för 

att de kändes relevanta utifrån de intervjuer och diskussioner jag hade med eleverna. 

Med dessa begrepp för ögonen började jag min analys av elevernas intervjusvar. 
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7 RESULTAT 

Den här studien grundar sig på intervjuer av fem elever och deras syn på bemötandet 

från pedagoger. Dessa elever gick alla sista terminen på gymnasiet då intervjuerna 

genomfördes. Eleverna kom från både studie- och yrkesförberedande program. 

Målsättningen med dessa intervjuer har varit att ta reda på hur eleverna ser på 

bemötandet från pedagoger och vilken betydelse det har haft för deras måluppfyllelse. 

Utifrån begreppen spegling, lärarens blick och vem-inte vad hämtade från von Wright 

så har jag delat in svaren från intervjuerna i teman. 

  

Eleverna ger, var och en, en beskrivning av sin skolgång som består av en tretton- och i 

ett fall en fjortonårig lång resa. En tydlig bild skrider fram av hur skolgången har sett ut 

för dessa elever och framför allt vad relationer mellan dem och pedagogerna som de 
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mött under resans gång har betytt.  Intervjuerna som utförts har, som jag tolkar det, även 

inneburit en slags summering av elevernas långa skolgång. De har, dels på grund av att 

de har uppnått den ålder de befinner sig i och därmed har nått en mognad, men även att 

de med vetskap om att de bara några veckor efter att jag träffade dem skulle sluta skolan 

och ta studenten, kunnat beskriva sin skolgång och faktiskt själva kunnat se kritiskt på 

sin egen medverkan i den här resan. Genom deras kritiska blickar har de kunnat 

fokusera på vad som har lett dem fram till den plattform de idag står på och vad som har 

haft betydelse för att de har nått sina mål.    

Intervjuerna inleddes med att eleverna fick ge en kort beskrivning av sin skolgång. 

Denna individuella beskrivning ledde till följdfrågor utifrån vad eleven själv ville 

fokusera på. Flera av eleverna påtalar att de är mycket nöjda med att de har klarat av sin 

skolgång på det sätt som de har. Flera av dem nämner även att de under resans gång har 

varit oroliga för att de inte ska klara kunskapskraven i de olika kurserna på de program 

de går. En elev, som är en av de tre som under gymnasietiden genomgick en läs- och 

skrivutredning beskriver just gymnasietiden så här: 

Ja det blev ju inte riktigt som jag hade tänkt mig eftersom det 

          blev utredning med dyslexi och allt det här och jag har haft mycket 

          fokus på att jag har haft svårigheter men sedan så tycker jag ändå 

          att det har varit bra skolår med bra lärare. Det finns ju alltid saker 

          som kan förbättras men i det stora hela så har det varit väldigt bra 

          skolår. 

7.1 Spegling 

Det är i mötet med andra vi ser oss själva. I mötet med andra kan vi plötsligt överskrida 

begränsningarna och överraska oss själva när vi upptäcker sådant som vi tidigare inte 

ens vågat drömma om. Det unika som gör skillnad mellan oss tänker vi vanligtvis finns 

djupt inom varje människa. Det relationella perspektivet innebär att det unika inte finns 

i en annan människa utan det träder fram i mötet mellan människor (von Wright, 2002). 

När en av de intervjuade eleverna ska sammanfatta sina år i skolan så gör hon det på 

följande sätt:  
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                    Kortfattat kan jag säga att skolan var tråkig fram till nian.  

                    Jag har mer sett skolan som att man umgås men när man  

                    började gymnasiet då så var ettan o tvåan lugn men nu i  

                    trean så har det varit jobbigare när jag har börjat plugga  

                    mer. För nu vet man att betygen är jätteviktiga och jag vill 

                    bara ha det med mig så att man vet att man har det i  

                    framtiden och man behöver ha gymnasieutbildning för  

                    att få jobb.      

 

Den här eleven sätter sig själv i relation till vad som är normen för att lyckas som elev.  

  

En annan elev beskriver sin situation då hon fick mer förståelse för sin diagnos, och 

som hon själv uttrycker det, för sig själv så här: 

  

                 Nu i trean när jag och min kompis gjorde ett arbete om den 

                diagnos jag har så fick jag verkligen gå in och se vad det 

                innebär och då fick man ju mer förståelse för andra 

                elever och då tänkte man att det ju inte är så farligt att ha 

                och man är ju inte dum bara för det. 

 

När den här eleven gjorde ett större arbete, tillsammans med en klasskamrat, så fick hon 

upp ögonen för vad det kan innebära för olika individer att ha den diagnos som hon 

själv har. Genom att studera litteratur och intervjua andra elever med samma diagnos så 

förstod hon vad det kan innebära för olika individer att ha den här diagnosen. Hon 

kunde också spegla sig själv i de andras situation och på så sätt förstå sig själv lite mer. 

Samtidigt menar hon att diagnosens betydelse blev något avdramatiserad genom att hon 

gjorde det här arbetet. Detta har gjort att hon inte längre tänker att hon är sin diagnos 

utan hon är den människa hon är. 

 

En annan elev beskriver hur bemötandet från pedagoger i skolan har varit avgörande för 

om hon har orkat kämpa med skolarbetet eller inte. Hon menar att positiv feedback har 

varit avgörande för om hon har orkat jobba med och fixa till uppgifter i skolan. Om hon 

däremot bara har fått tillbaka inlämnade uppgifter och prov som rättats och inte följs av 



xxiv 

några positiva omdömen så har hon gett upp och inte orkat lägga ner någon energi på 

kommande uppgifter. Samma sak har det varit om hon har kommit i konflikt med lärare: 

När man blir tillsagd så blir jag lätt irriterad och känner 

mig orättvist behandlad så och det har hänt att lärare har 

sagt till när man inte orkar mer. 

I de här lägena har eleven ofta känt sig orättvist behandlad och därför inte orkat 

jobba mer och lägga ned någon energi på uppgifter. Hon menar att det ofta blir en ond 

spiral om relationen börjar negativt för då fortsätter det ofta så och blir värre och värre 

vilket medför att arbetet i det ämnet den här läraren har inte blir bra. Eleven menar 

att det skiner igenom om en lärare tycker om någon i klassen mer än andra precis 

som om läraren ogillar någon. Det här märker eleverna och det blir inte någon bra 

stämning i klassen eftersom det blir en obalans i gruppen. När läraren bemöter alla med 

respekt och när även eleverna visar den förmågan så blir det ett klimat i klassrummet 

som gynnar alla. En annan elev exemplifierar vad det betyder att ha en lärare som 

brinner för sitt ämne: 

Har man en lärare som är engagerad och verkligen visar 

 intresse så blir det automatisk att man blir mer intresserad 

 av det ämnet fast man egentligen inte är det utan man vill mer. 

Förut hade jag en historielärare som var jättebra och då ville 

 jag med bli historielärare. Här har jag inte haft lika  

engagerade och intresserade lärare och det har gjort att jag 

 tappade intresset helt för det ämnet och har verkligen inte  

strävat så högt i betyg för jag orkade inte lägga energi på det. 

7.2 Lärarens blick 

Eleverna beskriver i intervjuerna hur viktigt det har varit för dem att bli sedda. En av 

dem har eget boende och beskriver när lärare brytt sig, som hon själv uttrycker det, lite 

extra när de fått veta att hon har en social situation som gör att hon inte har så mycket 

umgänge med andra. Genom att lärare tar sig tid och frågar henne hur hon har det 

känner hon att det finns människor som bryr sig i hennes liv trots att hon är väldigt 



xxv 

ensam efter skoldagens slut. Det handlar inte om att lärarna enbart pratar skola utan 

huvudsaken är att de pratar med henne. Det har gjort att hon känner sig som andra 

ungdomar även om hon på ett sätt känner sig utanför just på grund av att hon är väldigt 

ensam i sitt liv utifrån avsaknaden av familj. När hon kommer till skolan så är hon som 

vilken elev som helst upplever hon själv. Skolan är därmed den här elevens fasta och 

trygga plats i tillvaron. Hade lärarna inte gett henne det här lilla extra i form av lite 

vardagssnack om fotboll och annat så tror hon inte själv att hon hade klarat skolan. Hon 

vet att de ofta har ägnat en stund extra åt just henne men tror inte att de vet vilken 

avgörande betydelse det faktiskt har haft. Eleven beskriver en situation hon själv 

upplevt i skolan:  

  När jag gick i min förra skola så hade jag en lärare som, 

 ja alltså vi blev polare liksom för han var runt 25-26 år  

och åkte skateboard och så och då började vi snacka och 

 det jag kommer ihåg med han var att han var som en elev, 

fatta du? Och sedan kommer man ihåg många lärare efter 

 det som har hjälpt en extra mycket som man har fått sådan  

kontakt med och jag har ju sådana lärare här med men han 

var den första jag fick bra kontakt med. 

Här beskriver eleven den situation som, enligt henne själv, banade väg för fler liknande 

i positiv anda. Även om eleven beskriver att grundskolan inte var en så bra tid för henne 

så var det ändå genom det bemötande som den här specifika läraren stod för, och den 

relation som byggdes upp mellan de båda, som eleven senare kom att ha fler goda 

relationer med lärare. Eleven beskriver också att nu när hon går i trean på gymnasiet så 

känner hon sig mer mogen jämfört med när hon var 15-16 år vilket också påverkar att 

hon har ett annat tänk om lärarna och deras situation och förstår att de finns i skolan för 

att kunna hjälpa henne. Tidigare var det mer, som hon själv uttrycker det kring 

situationen mellan elever och lärare "vi och dom". 

En annan elev beskriver vikten av lärarens förmåga att se eleven genom bemötandet i 

klassrummet: 

Min lärare var jätteglad när hon kom och sa till mig att du har klarat 
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uppgiften och hon tyckte det var jättebra och hon förklarade för mig 

att det var något bra jag hade gjort. 

Ytterligare ett exempel, men ett negativt sådant, från samma elev är när en annan lärare 

säger: 

Ja du har ju inte varit så duktig på det här så du kommer att få F och 

då har det ju blivit att jag inte har gillat honom eller ämnet över     

huvudtaget. Jag tycker att man säger liksom inte så och det var ju det 

sista samtalet vi hade då innan kursen var slut. 

Det var alltså det sista den här eleven hörde från den här läraren och det hon bar med sig 

från både läraren och själva ämnet. När samma elev ska beskriva förmågor som bra 

lärare bör ha så säger hon:  

Det är bra om de är påpushande och säger till en att det var bra gjort 

och ja man blir ju glad av det och då vill man göra ändå bättre. 

En annan elev menar att man har stor del själv i om lärare engagerar sig beroende på hur 

aktiv man är som elev. Visar man intresse så får man oftast respons tillbaka av läraren 

menar hon. I nästa andetag så säger eleven även att:  

Man blir ledsen när man verkligen frågar efter ett prov och 

vill veta om man har klarat det och läraren inte riktigt bryr  

sig utan typ skämtar bort när man vill veta  hur det har gått  

och läraren kanske struntar i det och inte tar det så seriöst. 

En av eleverna som har haft en riktigt, som hon beskriver det, bra relation till sin lärare 

som numera har slutat berättar: 

       Speciellt i ettan och tvåan så hade jag ju ----- och hon förstod 

  ju mig och så men nu i trean så har det väl varit att lärarna 

 inte riktigt förstår mig och så är det väl bara. Anledningen till 
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 att jag inte kommer att glömma henne är ju att hon ställde upp  

så mycket för mig, hon var ju som en extramamma i skolan och 

vi hade en speciell relation till varandra. Alltså har man en  

bra relation så går skolan bättre men har man inte det så gör  

det inte det och eftersom jag inte har haft så bra relation med  

mina andra lärare så har det ju inte fungerat så jättebra. 

7.3 Vem - inte vad 

Tre av eleverna som intervjuats har fått en diagnos under sin gymnasietid. Därför är det 

oundvikligt att i intervjuerna inte tala om detta och vad det har betytt för dem. Fram 

träder i dessa tre fall en viss besvikelse över att dessa utredningar inte kom till stånd 

förrän under gymnasietiden. Samtidigt påtalar alla tre en tacksamhet och en lättnad över 

att dessa utredningar slutligen gjordes även om de upplever att de kom sent i deras 

skolgång. En av dessa elever fick diagnosen adhd och de båda andra genomgick läs- och 

skrivutredning som utmynnade i att de har specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

Att få en diagnos innebär, enligt min erfarenhet, ofta en stor omvälvning i tillvaron för 

eleven men även för familjen runt omkring. Diagnosen kan innebära att man får en 

bekräftelse på varför man fungerar som man gör. Inte sällan finns det 

familjemedlemmar som känner igen sig i de symptom som diagnosen ger. Till en 

början, när utredningen görs eller har gjorts, är det vanligt att man som elev och 

föräldrar känner en viss sorg men när den så småningom har lagt sig så brukar ett lugn 

infinna sig. Så här har många elever och föräldrar beskrivit den fas som man som barn 

eller förälder genomgår när utredningar av olika slag görs. En av de elever som jag 

intervjuat och som fick sin ADHD-diagnos under gymnasietiden beskriver hur hon 

känner inför att hon har fått sin diagnos: 

Ja jag har ju ADHD, ja alltså det var mycket svårare innan. Ja alltså 

det är inget mer med det än att jag har en diagnos så...... 

En annan elev beskriver problematiken med acceptansen av den svårighet man har och 

att detta inte alltid förstås av lärare beroende på hur man som elev är som person. Den 

här eleven är väldigt framåt och verbal vilket inte alltid har gynnat henne i 



skolsituationen. Eleven, som har dyslexi, missförstås ofta och tycker själv att hon inte 

har fått den hjälp och det stöd som hon behöver och har rätt till. Hon tror att det beror på 

att hon inte är tyst och tillbakadragen som elev utan alltid har kompenserat sina 

svårigheter kring läsning och stavning med att vara verbal och frispråkig. Ytterligare en 

elev beskriver liknande situationer som främst handlar om högstadietiden: 

När jag gick på högstadiet så sa många lärare att jag hade svårt 

men de tog aldrig tag i det utan liksom sa att jag var så duktig och 

kämpade på och då hade det varit lika bra att de hade varit ärliga  

och tagit den tiden och tagit tag i det redan då. Det känns som att  

 många lärare bara vill göra det så enkelt som möjligt alltså de vill 

ju inte göra extrajobb om de inte behöver. 

En elev beskriver ett bemötande hon fick från en av sina lärare: 

 ------- är  en sådan lärare som var väldigt engagerad och 

verkligen försökte bry sig och ville vårat bästa. 

Eleven ansåg att den här läraren mötte elever på ett professionellt sätt. Den här 

läraren utgick inte från vilka diagnoser eleverna hade när de pratade om vilka metoder 

som var mest framgångsrika när det gällde hur eleverna lärde sig på bästa sätt 

utan läraren ställde istället frågan hur varje elev ville examineras inom varje delområde 

i kursen. Att läraren inte, när hon och eleven hade individuellt samtal, nämnde 

eventuella diagnoser gjorde att eleven kände sig som vilken annan elev som helst. 

Fokus i samtalet var istället på vilket sätt eleven bäst lärde sig och hur 

läraren kunde lägga upp undervisningen på ett sätt så att den passade alla. Den här 

läraren fick, som eleven såg det, enbart goda relationer med sina elever på grund av sitt 

bemötande. 

7.4 Sammanfattning 

Jag har intervjuat fem elever från både studie- och yrkesförberedande program 

på gymnasiet. De gick alla sista terminen på sina program när jag utförde mina 

intervjuer. De utvalda var både flickor och pojkar men för att inte röja identiteterna av 

dessa elever så valde jag när jag redovisade svaren i resultatdelen att kalla alla elever 

för hon. I de 
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fall då jag citerat någon av eleverna som valt att nämna någon lärare vid namn så har jag 

markerat detta som följer: -------. Detta för att inte heller identifiera någon lärare. Tre av 

de fem intervjuade eleverna har under gymnasietiden genomgått utredningar av olika 

slag som har resulterat i att två av dem har fått diagnosen dyslexi och en har fått ADHD. 

Naturligtvis har detta påverkat deras skolsituation. Att de genomgått dessa processer 

som en utredning ändå är har gjort att de alla visar på både besvikelse och tacksamhet. 

Besvikelse för att inte någon tog tag i att göra utredning tidigare vilket hade kunnat 

innebära att de hade kunnat få rätt stöd och hjälp i skolsituationen tidigare och inte ha 

behövt kämpa i ovisshet så pass länge som de ändå har. Trots detta känner de alla tre 

tacksamhet och lättnad när utredningen var gjord av att äntligen ha fått bekräftelse på 

varför de har fungerat på det sätt som de har. Det är så viktigt menar de att äntligen ha 

fått en förståelse för sig själv vilket även innebär att de förstår hur andra i omgivningen 

med svårigheter har det. 

8 ANALYS 

Frågeställningen i det här arbetet är hur eleverna ser på bemötandet de har fått 

från personal i skolan och vilken betydelse detta har haft för deras måluppfyllelse. Det 

som framkommer i intervjuerna som utförts med de utvalda eleverna är att 

bemötandet från pedagoger har stor betydelse för elevernas måluppfyllelse men 

också för deras välbefinnande i tillvaron. Jag ser det som att de svar jag har fått på 

min frågeställning tar sig två olika vägar där den ena vägen fokuserar på 

måluppfyllelse i skolan medan den andra handlar mer om elevernas tillvaro och 

mående på ett generellt plan. Dessa vägar följs åt parallellt och är även beroende av 

varandra för att tillvaron ska fungera för eleverna. 
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8.1 Att utvecklas genom spegling 

Mead (1976) menar att när vi speglar oss i dem vi möter så utvecklar vi självet inom 

oss. Självet uppstår genom de båda delarna mig och jag. Jaget är den del som svarar på 

de bemötanden som miget får. När delarna mig och jag möts så uppstår den bearbetning 

som anpassar sig till de förutsättningar som finns för individen. När delarna däremot 

inte möts så upplevs det som att vi inte lyckas med att upprätthålla bilden som vi har 

skapat av oss själva. Det är i det sociala beteendet som reflektionsprocessen uppstår och 

här menar Mead att begreppet gest blir aktuellt. Eftersom gesten bevaras efter att 

handlingens värde inte längre kvarstår så innebär den uttryck för känslor som lever kvar 

(Mead, 1976).     

Några elever poängterar att de möten man som elev har med pedagoger, oavsett om det 

är under lågstadietiden eller gymnasietiden, är alla av betydelse. Oavsett om det är bra 

eller mindre bra möten eller negativa respektive positiva förhållanden mellan elev och 

pedagog så har de alla betydelse för framtiden på olika sätt. De menar att responsen från 

pedagoger i respektive ämne är jätteviktigt och flera av dem menar att det viktigaste är 

att lärare visar intresse för individen och att det är avgörande för helheten. Att det är det 

som lägger grunden för elevens framtid och tron på sig själv som människa. Att våga tro 

på sig själv innebär ett steg i rätt riktning mot att nå de mål man strävar efter som 

till exempel vissa betyg. För om man inte är trygg i sig själv så kanske man inte 

heller vågar tro att man klarar att uppnå de mål man siktar efter. Eleverna uttrycker hur 

viktigt det har varit att möta lärare som de har sett som förebilder. Likväl, uttrycker 

någon, har det varit viktigt att möta lärare som inte har varit någon god förebild 

eftersom eleven då har kunnat dra slutsatsen och tänkt att hon aldrig vill bli som den 

här läraren. Spegling (Mead, 1976) som det handlar om i båda dessa fall kan, som 

jag ser det, även ske i mötet mellan elev och elev. Att möta andra elever med samma 

typ av svårigheter som man själv har innebär att man får en förståelse för hur andra 

har det. Man får även en förståelse för sig själv som person vilket gör att man 

kan sätta sig själv i ett sammanhang. Samtidigt inser man att man inte är ensam 

om svårigheterna och ser att det finns många olika sätt att lösa problem på. Denna 

insikt har gjort att eleverna känner sig lugnare i skolsituationen.  
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Alla elever som jag intervjuade menar att det har betydelse att de gick sista året på 

gymnasiet när det gäller att kunna reflektera över sin skolgång vilket även det kan ses 

som en typ av spegling, så som Mead (1976) beskriver den. Eleverna menar att de har 

mognat som individer och kan se tillbaka på alla de mött under sin skoltid och dra 

slutsatser där utifrån.  

8.2 När lärare ser 

Von Wright (2002) problematiserar kring begreppen det relationella perspektivet och 

det punktuella perspektivet. Hon menar att det punktuella perspektivet innebär att den 

enskilda individens förmågor och egenskaper är i fokus och att vi ser varandra som 

fristående individer som möts. Det relationella perspektivet handlar om att en människa 

inte kan ses som en isolerad varelse utan dennes handlingar bör ses i relation till det 

aktuella sammanhanget och här ligger också fokus på mötet eller det mellanrum som 

finns mellan individerna.  

Enligt von Wright (2002) så skulle möten som sker i skolan vinnas på att ses och ta sitt 

avstamp ur det relationella perspektivet eftersom personen som är i fokus vid aktuellt 

tillfälle då inte kommer att ses utifrån vad han eller hon gör utan istället utifrån vem 

eller vad eleven är. Von Wright (2002) menar också att läraren som visar nyfikenhet för 

en elev inte finner svaret hos eleven utan i relationen som uppstår dem emellan (2000). 

Enligt Mead så innebär social spegling att en process uppstår i mötet mellan två 

individer vilket även kan kopplas till människans förmåga när det gäller att betrakta sig 

själv vilket sker genom andras ögon (1976). 

I intervjuerna med elever så framkommer det hur viktigt det är att lärare har förmågan 

att se eleverna. Det kan till och med vara avgörande för om eleverna klarar sin 

gymnasieexamen eller inte. Ibland är det de små faktorerna som faktiskt gör att en elev 

tippar över på rätt sida om målsnöret. Det kan till exempel handla om att lärare bara 

frågar hur det är med en elev i största allmänhet som gör att stunden blir positiv. Eleven 

tar sedan med sig denna sinnesstämning resten av dagen.    

8.3 Att ses som den man är 
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Eleverna som jag intervjuat menar att det är de goda mötena med lärare som har varit 

avgörande för att deras skolgång har fungerat. Ett exempel på ett sådant är en lärare som 

såg och bemötte eleverna i klassrummet som individer vilket medförde att de kände sig 

bemötta utifrån sin personlighet och inte utifrån vilken eventuell diagnos eller vilka 

svårigheter de hade. Den här läraren la även upp undervisningen utifrån vad hon och 

eleverna kom överens om att de skulle utföra i kursen. Detta är ett lysande exempel på 

det som von Wright benämner som det relationella perspektivet men det handlar även 

om individualisering eftersom läraren bemötte varje elev utifrån dennes förutsättningar 

(Von Wright, 2000). 

Von Wright (2000) menar att läraren, utifrån det relationella perspektivet, tar 

sitt avstamp ur mötet som sker mellan denne och eleven. Det är därifrån, i detta 

mellanrum, som relationen tar sin början. Detta mellanrum befinner sig ständigt 

i förändring eftersom både lärare och elev hela tiden förflyttas i processen. Ingen av 

dem kan ta ett steg tillbaka mot ursprungsjaget men de kan däremot komma till ro 

och finna sig i att situationen är självständig förändring (von Wright 2000).  Genom att 

lärare bemöter elever utifrån att de är individer istället för utifrån vilken eventuell 

diagnos de har så uppstår en situation där eleven känner sig sedd som vem som 

helst. Man blir inte ett med sin diagnos.  Det mellanrum som von Wright (2000) 

menar befinner sig i ständig förändring genom det samarbete som finns mellan 

lärare och elev tar härmed sin början ur något som eleven upplever som positivt. 

Motsatsen, att det första mötet inte skulle ske i positiv anda, skulle göra det framtida 

samarbetet svårare.   

8.4 Sammanfattning 

Min studie bygger på intervjuer gjorda med elever som gick sista året på olika program 

på gymnasiet. Resultatet visar att bemötandet de får av pedagoger i skolan har stor 

betydelse för hur de lyckas när det gäller måluppfyllelse men framför allt så betyder ett 

gott bemötande att eleverna uppnår ett generellt välbefinnande som påverkar dem i 

största allmänhet. Resultatet visar också att eleverna känner sig mogna nog och kan 

reflektera över sig själva som individer och sin skolsituation.  
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9 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Min studie bygger på intervjuer med fem elever som går sista året på olika program på 

gymnasiet. Mitt syfte med studien var att få fördjupad kunskap om vad bemötandet från 

pedagoger, sett ur ett elevperspektiv, har haft för betydelse för elevernas måluppfyllelse.  

Frågeställning var hur elever ser på bemötandet de har fått från personal i skolan.  

9.1 Metoddiskussion 

Jag valde att göra en kvalitativ studie med hermeneutisk ansats. Metoden jag använde 

mig av kan kallas halvstrukturerad intervju (Kvale & Brinkman 2014) eftersom den 

utförs enligt en intervjuguide som fokuserar på vissa teman utifrån öppna frågor. Via 

den som intervjuar så leds den som intervjuas till olika teman men inte till bestämda 

uppfattningar om dessa. Intervjuaren och den som intervjuas agerar i förhållande till 

varandra och en ömsesidig påverkan uppstår. Jag hade kunnat välja andra former av 

intervjuer eller att till exempel göra enkäter. Anledningen till att jag valde 

halvstrukturerade intervjuer var att jag ville att intervjuerna skulle få lov att ta sig olika 

vägar. Jag ville komma åt varje individ som jag intervjuade och låta henne eller honom 

få leda iväg intervjun åt det håll som passade och intresserade eleven. Intervjuerna 

spelades in och under tiden de utfördes så förde jag även anteckningar som stöd och 

back up för det inspelade materialet. Ganska snabbt efter intervjuerna gjorde jag en 

första analys av materialet. Därefter transkriberades materialet för att sedan analyseras 

mer djupgående. Samtidigt som intervjuguiden fungerade som bas i intervjuerna så  
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valde jag att inte följa den slaviskt då jag gjorde analysen av det inspelade och 

transkriberade materialet. Jag valde istället att följa den tråd som diskussionen spann 

vidare på genom elevens tankegångar på grund av att intervjuerna kom att te sig olika 

beroende på vad det var eleven ville fokusera på. Det har också hela tiden varit min 

avsikt att de fem intervjuerna jag utförde skulle få vara väldigt individuella om det 

visade sig att de blev det.  

 

Jag valde att intervjua elever som alla gick på både studie- och yrkesförberedande 

program på gymnasiet. De elever som jag valde att intervjua hade jag träffat tidigare 

någon eller ett fåtal gånger. Detta gjorde att jag inte var en helt ny person för dem vilket 

jag kände bidrog till att jag i intervjuerna kom nära eleverna. Hade jag varit en helt 

okänd person för dessa elever så tror jag att det hade varit svårare att komma så långt 

och djupt i diskussionerna som vi gjorde. Det faktum att vi hade träffats tidigare gjorde 

att jag hade en del förförståelse för elevernas situation och de visste att jag kände till 

vilka de var. Enligt mitt synsätt så har det varit en fördel att både intervjua elever som 

går på den skola jag själv arbetar och att jag har haft kännedom om vilka dessa elever 

är. Om studien skulle utförts på en skola som jag själv inte hade någon kännedom om 

och om jag inte heller kände eleverna skulle förutsättningarna och med stor säkerhet 

även resultatet i det här arbetet varit annorlunda.    

 

9.2 Resultatdiskussion 

Bemötandet från lärare visar sig har stor betydelse för elevers måluppfyllelse i skolan. 

Att bemötandet även visar sig ha stor betydelse för elevens välbefinnande kan anses av 

större vikt, i ett vidare perspektiv, eftersom känslan av ett gott mående påverkar 

individens livssituation generellt. I den här studien så har det varit min avsikt att lyfta 

elevernas röster och låta dem få ta plats. Eleverna som jag intervjuade visade på en 

mognad när det gällde att kunna summera sin skolgång och de kunde reflektera över vad 

som hade fungerat bra och vad som hade fungerat mindre bra i skolsituationen. De 

visade också en förmåga när det gällde att se sig själv och sitt handlande i olika 

situationer. Eleverna kunde även reflektera och spegla sig själv i förhållande till andra i 

omgivningen och se på sina egna svårigheter och vad dessa har betytt för dem. 
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Svaren som framkom har jag tolkat utifrån Meads (1976) och även von Wrights (2000) 

teorier som utgår från tankar om hur jaget och självet utvecklas och hur interaktionen 

sker med omgivningen. Begreppen jag valde att dela in svaren efter i resultatet hämtade 

jag från von Wrights (2000) teorier och dessa var spegling, lärarens blick och vem-inte 

vad. Mitt syfte med den här studien har varit att få fördjupad kunskap om vad 

bemötandet från pedagoger, sett ur ett elevperspektiv, har haft för betydelse för 

elevernas måluppfyllelse i skolan.  

Att eleverna menar att bemötandet har stor betydelse för hur de lyckas i skolan innebär 

att det är oerhört viktigt att de under sin skoltid möter pedagoger som de kan skapa 

relationer med och känna förtroende för. Det ställer höga krav på pedagoger som arbetar 

i skolan att de uppbär kompetens för detta och kan bemöta elever på ett sätt som gör att 

relationer kan skapas. Eleverna menar att det är viktigt att de möter pedagoger som de 

får en god relation med oavsett om det är under låg-, mellan-, högstadiet eller 

gymnasietiden. En god relation tar man med sig in i nästa fas i sin utbildning eller när 

man går vidare i livet efter skolans slut menar eleverna. Oavsett om de slutligen når 

gymnasieexamen eller får ett samlat betygsdokument så är stödet från pedagoger och att 

eleverna känner sig sedda lika viktigt.   

Kärnan i den här studiens resultat är att den viktigaste stöttningen för att lyckas inte 

handlar om stöd i ett ämne eller en kurs utan det är den generella supporten som betyder 

mest för måluppfyllelsen enligt de elever som jag har intervjuat. Min 

frågeställning handlade om vad bemötandet från pedagoger har betytt för elevernas 

måluppfyllelse. Svaret på min frågeställning är inte riktigt det jag förväntade mig. 

Eleverna menar att bemötandet de fått av pedagoger, i de goda sammanhangen, har 

betytt mer för dem generellt sett och då fokuserar de inte på sin måluppfyllelse i 

första hand. Eller är det just det de gör? Vi som arbetar i skolan tänker kanske 

oftast på att måluppfyllelse handlar om resultat och betyg men i själva verket kanske 

det kan handla om något helt annat som till exempel att känna sig tillfreds med sin 

tillvaro inför att man tar nästa kliv i livet som i det här sammanhanget handlar om livet 

efter gymnasietiden. Det här svaret är elevernas och genom att de uttrycker sig på det 

här sättet så är det också det som ger tyngd åt svaret på min frågeställning.   
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10 VIDARE FORSKNING 

Mitt fokus i den här studien har varit att ta reda på hur elever ser på bemötandet från 

pedagoger och vad det har betytt för måluppfyllelsen i skolan. Min avsikt har varit att 

ge tyngd åt och låta elevernas röster få bära studien. Detta för att jag har sett att det inte 

finns så mycket forskning som tar sitt avstamp utifrån ett centralt elevfokus i den här 

frågan. Vidare forskning skulle vara möjlig ur flera aspekter. Att till exempel använda 

sig av andra urvalsmetoder vid intervjuer skulle ge ytterligare infallsvinklar inför en 

eventuell fortsatt forskning. Att gå vidare och följa de redan intervjuade skulle kunna 

vara ytterligare en annan möjlighet att kunna gå vidare inom det området som jag har 

påbörjat. Möjligheterna är många att gå vidare inom det här området som har varit 

väldigt givande att studera närmare.    
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Bilaga A: 

Missivbrev 

 

Hej! 

Jag heter Annelie Norrlin och jag studerar till specialpedagog vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. Just nu håller jag på att skriva mitt självständiga arbete inom specialpedagogik. 

Min handledare heter Lena Carlsson och hon är verksam vid Linnéuniversitetet, inom 

institutionen för pedagogik. 
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Min forskningsfråga berör pedagogers bemötande gentemot elever. Jag vill ta reda på 

hur elever anser att de blir bemötta av vuxna i skolan och vad det har haft för betydelse 

för deras måluppfyllelse. Fokus, i den här studien, ligger på elever som nu går i trean på 

gymnasiet. Jag kommer att genomföra intervjuer med ett antal elever från olika 

program. Det är viktigt, för dig som deltar, att veta att dina svar kommer att behandlas 

som absolut anonyma. Intervjuerna kommer att baseras på ett antal grundläggande 

frågor som kan komma att utvecklas.  

 

Om du som deltar i intervjuerna har frågor eller funderingar så är du välkommen att 

kontakta mig på mail: annelie.norrlin@vetlanda.se. Du kan även nå mig på telefon: 

0383-97425. 

Tack på förhand för att du vill medverka genom intervju i mitt arbete. 

Vänliga hälsningar 

Annelie norrlin   

 

 

 

 

Bilaga B: 

Intervjufrågor 

1. Summering av skolgången. 

Nuläge? Hur har tidigare skolgång sett ut? 

 

2. Relation till dina lärare 

Ge exempel på när du har blivit bemött på ett positivt respektive negativt sätt av 

vuxna i skolan.  

3. Ge förslag på vilka egenskaper en bra lärare bör ha. 

4. Förslag på någon/några lärare som du aldrig glömmer(relationen) 

5. Vad har relationer till vuxna i skolan haft för betydelse under din skoltid? 

6. Vilken roll har relationer med vuxna i skolan haft när det gäller de betyg 

du strävat efter? 

mailto:annelie.norrlin@vetlanda.se
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