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SAMMANFATTNING 

 

Studien syftar till att undersöka vilka omständigheter i skolan gymnasieelever upplever 

påverkar deras lärande och på vilket sätt. På ett övergripande plan handlar det om att förstå 

på vilket sätt eleverna upplever att de erfarenheter de gör i lärsituationer i skolan påverkar 

dem avseende lärande och presterande. Forskningsansatsen är kvalitativ där intervju använts 

som metod. Studien baseras på fem intervjuer gjorda med gymnasieelever vilka antingen går 

andra eller tredje året i gymnasiet. Empirin har förståtts genom en metod inspirerad av den 

fenomenologiska, där intervjupersonernas vardagsvärld fokuserats. Analysen av resultatet 

har skett med hjälp av Bubers begrepp det sociala och det mellanmänskliga. I resultatet 

framkommer att läraren och dennes förhållningssätt både vad gäller mänskliga relationer och 

didaktiska grepp har en viktig roll i förhållande till lärandet i klassrummet. Studien visar 

skillnader mellan hur eleverna upplever god och mindre god undervisning och hur detta 

påverkar elevernas attityd till det aktuella ämnet. Studiens bidrag till fältet handlar om att 

det relationella perspektivet i förhållande till undervisning framstår som viktigt då eleven 

genom att ses och tas på allvar i högre grad kommer att se sig själv som en värdefull och 

kompetent person vilken har en förmåga att klara av. Detta kan få betydande konsekvenser 

för en persons framtid och i förlängningen även för samhället. Utöver detta har upplevda 

brister kring matematikämnet framkommit.  

Nyckelord: relationell pedagogik, relationskompetens, mellanmänsklighet 
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1 INLEDNING   

Skolan som samhällsinstitution verkar alltid vara i kris. När man läser dagstidningar är 

skolpolitiken och elevernas resultat i skolan ofta uppe för debatt. Jelmini (2013) skrev i SvD 

om dåvarande skolminister Jan Björklund och hans åsikter kring hur svenska elever ska nå 

bättre resultat i skolan. Detta efter de försämrade resultat som svenska elever uppvisat i de 

då gjorda Pisa-mätningarna. Dessa handlar om prestation och i vilken utsträckning eleven 

når de uppställda kunskapskraven i läsförståelse samt matematik och naturvetenskap 

(Skolverket, 2006). Som lösning föreslog skolministern mer katederundervisning, disciplin 

och lärarmakt i skolan. Fokus verkade därmed från politiskt håll ligga på disciplinära 

åtgärder i form av ordning och reda. Thurfjell (2016) skrev i SvD om svensk skola kring den 

Pisa-undersökning som skett 2015. Andreas Schleiser, Pisa-chefen, dömde då ut den svenska 

skolan och menade att den bland annat förlorat sin själ till följd av att det inte längre finns en 

tydlig bild av vad bra utbildning är. Schleiser menade vidare (Thurfjell, 2016) att mätningar 

som Pisa i högre grad fokuseras i takt med att utbildning blivit viktigare i samhället och att 

många länder diskuterar och förhåller sig till resultaten från mätningar som denna. Av detta 

drar jag slutsatsen att skolpolitiken är en angelägen och ständigt aktuell fråga och vad som 

ligger till grund för den, av betydelse för det pedagogiska klimatet i landets skolor. Målet är 

höjd kunskapsnivå men att döma av debattartiklar i media spretar tankarna kring vilken väg 

som når dit. I betänkandet från skolutredningen (SOU 2008:119) framhålls att det inte finns 

några snabba lösningar till bättre resultat i skolan utan hänvisas till att lärarutbildningen 

måste vila på forskning och vetenskaplig grund. 

I min genomläsning av tidigare forskning märks de oerhörda kvantiteter, både svensk och 

internationell, forskning vilken gjorts kring faktorer som bidrar till elevers prestationer i 

skolan. Mängden forskning indikerar att det finns ett stort intresse för elevernas prestationer 

i skolan; både avseende individens och nationens intressen.  

Resultaten fokuseras men hur hör dessa samman med elevernas skolupplevelser i övrigt? 

Elevernas prestationer och resultat fokuseras ofta och det genomgående temat i rådande 

debatt är att de behöver höjas. Prestationerna i sig problematiseras och vi förstår vikten av 

att prestera, men hur vägen till prestationen ser ut är inte självklar – särskilt med tanke på 

den debatt som är och med vilken spretighet man tänker sig råda bot på elevernas 

försämrade prestationer. Som jag ser det är det därför värdefullt att undersöka hur eleverna 

uppfattar sin skolgång och vad de menar påverkar lärandet och kanske därmed även sina 

prestationer. Problemet handlar därmed om att förstå på vilket sätt eleverna upplever att de 

erfarenheter de gör i lärsituationer i skolan påverkar deras lärande och presterande. 

1.1 Syfte och frågeställningar  

 

Syfte: Studien syftar till att undersöka vilka omständigheter i skolan gymnasieelever 

upplever påverkar deras lärande och på vilket sätt. 
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Frågeställningar:  

i) Vilka omständigheter menar eleverna ligger till grund för den styrka deras 

motivation för närvarande har? 

ii) Hur yttrar sig dessa omständigheter i förhållande till lärandet?   

 

2 TIDIGARE FORSKNING  

Här presenteras tidigare forskning där tonvikten ligger hos några av de stora studier som 

genomförts och det gemensamma för dem är de sociala relationernas betydelse för elevers 

motivation och lärande i skolan. Jag har valt att även presentera svensk forskning i ämnet för 

att lyfta det specifika för våra svenska förhållanden. Den forskning som följer är ett axplock 

av den digra forskning vilken gjorts på området.  

2.1 Sociala relationers betydelse  

Enligt Nordenbo, Søgaard Larsen, Tiftikci, Wendt och Østergaard (2008) är det lärarens 

förmåga att knyta an till barnen som är avgörande för den inlärning som sker i klassrummet 

– inte själva skolan. Lärarens funktion och relationella kompetens lyfts fram av 

forskarteamet som gjort en genomgång av 70 studier om de viktigaste aspekterna kring 

effekten av barns lärande. I forskningsgenomgången listas som den främsta och viktigaste 

faktorn lärarens förmåga att skapa sociala relationer till sina elever. Denna har utifrån 

professionella pedagogiska villkor lett till ett lärande som bland annat genomsyras av 

motivation. Studien är gjord på uppdrag av utbildningsdepartementet i Oslo. Anledningen till 

studiens tillkomst var att utbildningsdepartementet förstått att läraren är den enskilt 

viktigaste faktorn till att och vad barn lär sig. Läraren är därmed en viktig faktor att titta 

närmare på för att förstå hur motivationen att studera och lusten att lära uppkommer hos 

den enskilda eleven. Elever som haft lärare vilka förmått skapa respektfulla och trevliga 

relationer har presterat bättre. Det konstateras i studien att lärandet är en livslång process så 

frågan om man lär sig kan uteslutas och fokus bör istället vara vad man lär sig. Skolverket 

(2009) lyfter från Nordenbo m.fl. inte endast lärarens relationella kompetens utan därutöver 

lärarens ledarkompetens som mycket viktig för elevers prestationer. Häri innefattas ordning 

och struktur, men även att involvera eleverna i val av aktiviteter och planera arbetet i 

klassrummet. Lärarens ledarkompetens inbegriper även att återkoppla till tidigare 

undervisning och fokusera på en helhetssyn kring det väsentliga i läroplanen. 

Hattie (Aspelin och Persson, 2011; Aspelin, 2015; Skolverket, 2009) har bland andra faktorer 

kommit fram till att det viktigaste avseende elevens skolprestationer handlar om på vilket 

sätt interaktionen mellan lärare och elev går till. Aspelin (2015) beskriver Hatties forskning 

Visible learning som en meta-metaanalys vilken innefattar 800 metaanalyser och 56 637 

studier. Det huvudsakliga syftet har inte varit att gradera framgångsfaktorerna, utan att 

konstruera en teori kring omständigheter speciellt viktiga för elevers prestationer. Hattie (i 
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Aspelin, 2015) menar att de viktigaste effekterna kring elevernas prestationer handlar mindre 

om övergripande ramar och strukturer och mer om skolans inre liv. Det är undervisningen 

och dennas kvalitet som fokuseras genom att det är läraren och hur undervisningen 

genomförs som är viktiga för att förklara elevers resultat. Aspekter som relationer, tilltro, 

omtanke och trygghet betonas. För att nå en framgångsrik utbildning krävs en kombinerad 

lärarcentrerad och elevcentrerad pedagogik. Detta innebär att det krävs en kommunikation 

mellan lärare och elev för att uppnå goda resultat. Skolverket (2009) belyser i sin slutsats 

Hatties internationella forskningsresultat i förhållande till skolans inre arbete. Lärarens 

kvalificerade återkoppling lyfts fram som en speciellt viktig faktor. Denna inbegriper att 

läraren är öppen för respons från eleven och aktivt söker denna för att få kunskap om vad 

eleven kan, förstår, vad som missförstås, vad eleven inte är intresserad av et cetera. I 

momentet återkoppling skapas en synlighet i förhållande till de behov som finns. Det förstås 

att det i processen mellan återkoppling och undervisning skapas en god lärandemiljö. 

Nyckeln verkar bestå i att det skapas en tydlighet kring vad som förstås och vad som 

förväntas.   

2.1.1 Att se eleven ur ett helhetsperspektiv 

Giota (2013) menar att mer tid till varje enskild elev förmodligen ger mer effekt för 

motivationen och därmed resultaten. Den viktigaste slutsatsen författaren kunnat dra från 

sin forskningsgenomgång är att elevernas lust att lära och motivationsarbete är det som fått 

minst utrymme i skolan. Detta trots att läroplanen delvis vilar på betydelsen av att fokusera 

på dessa omständigheter. Lärandet har blivit ett individuellt projekt där redan resurssvaga 

elever får sin utsatthet befäst. Den individuellt anpassade skolan ska möta och motivera varje 

elev utifrån sin position men det är det motsatta som sker för de elever som behöver stöd. 

Giota (2002) lyfter svårigheten i att mäta motivationen eller bristen på densamma. De 

faktorer vilka ligger till grund för denna kompliceras av att motivation främst är en inre 

process. Hennes åsikt är att motivation behöver ses som en helhet bestående av en inre 

komplexitet där det inte är möjligt att välja att endast undersöka inre eller yttre motivation 

då dessa samverkar till helhetsförståelsen. 

I Giota (2006) framgår att det krävs en helhetssyn för att uppnå ett gott resultat. Med detta 

avses att hela individens levnadsvillkor tas in för att begripa på vilket sätt eleven bäst ska 

kunna mötas. Hon lyfter bland annat aspekter kring hur skoleffektivitetsforskningen ur ett 

psykologiskt perspektiv ser ut. Författaren frågar sig i vad mån elevernas mål hör samman 

med styrdokumentens mål. Dessa är av betydelse, konstaterar Giota då psykologiska faktorer 

som motivation är en nog så viktig grund för skolprestationer som intellektuella 

förutsättningar. Vidare lyfter författaren vikten av att se elevens hela livssituation då elever 

inte bara har att förhålla sig till sina lärare och deras krav. Elevers skolmotivation är 

avhängig även av vännernas, klasskamraternas och föräldrarnas förväntningar vilket innebär 

att eleven måste ses som en individ i alla sina olika roller för att möjliggöra en förståelse. 

Giota (ibid.) använder sig av Fords teori för att visa på att elevens motivation är avhängig av 

mål, föreställningar om den egna personen och känslorna inför något.  

2.1.2 Att tro på sig själv 

Wery och Thomson (2013) menar att de flesta lärare stöter på elever med svårigheter att 

motiveras och prestera i förhållande till de skolmässiga kraven, varför de formulerat ett antal 

råd som kan hjälpa läraren att stärka elevers motivation. Författarna menar att motivation i 
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huvudsak är en inre process och att läraren behöver hjälpa till att stärka upp denna. De 

menar att elever som har en låg grad av motivation har många misslyckanden bakom sig och 

att detta resulterat i en försvagning i deras tro på att klara av. Elever med en stark inre 

motivation har däremot ett mindre behov av yttre påverkan och driver i högre grad själva 

mot uppsatta mål. Yttre motivation inbegriper på olika sätt att uppmuntras exempelvis 

genom betyg eller positiva tillrop.  

Enligt Wery och Thomson (2013) kan den inre motivationen bland annat stärkas genom att 

tro på eleven och dennes förmåga. De föreslår att skoluppgifterna placeras i en större kontext 

där det går att se samband med världen utanför skolan. Dessutom menar de att det är viktigt 

att ha roligt samt i mindre grad fokusera kraven. Huruvida eleven lyckas lösa problem eller 

nå mål påverkas av en mängd faktorer vilka slutligt utkristalliseras till tron på den egna 

förmågan. 

2.1.3 Elevernas utbyte av undervisningen 

I den kunskapsöversikt Skolverket (2009) presenterat om skolresultaten har både 

kvantitativa och kvalitativa studier med många olika ingångar och resultat redovisats. Dessa 

har det gemensamt att de försökt förklara och ringa in skolfaktorers betydelse för elevers 

skolresultat. Skolverket (2009) menar att skolans inre arbete i högre grad fokuseras nu än 

tidigare och att det är mer korrekt att prata om skolfaktorers betydelse än om orsak och 

verkan. Sahlström (Skolverket, 2009) försöker hitta en förklaring till varför det finns en brist 

på forskningsresultat kring relationen mellan undervisning och elevernas lärande. 

Författaren menar att bristen kan bero på att fokus legat på lärarnas handlingar och inte på 

elevernas utbyte av undervisningen. Sahlström (Skolverket, 2009) menar att även 

interaktionen mellan lärare och elev i sig ses som lärande vilket skapar ett intresse att studera 

denna som resultat av den undervisning som sker. Giota (Skolverket, 2009) menar att 

målorientering hos eleverna hör samman med goda resultat i skolan. Eleverna fokuserar på 

att nå krav som kommer utifrån men presterar även för sin egen skull, för arbetsmarknaden 

och för andra människor. I en rapport från Skolverket 2004 (Skolverket, 2009) beskrivs att 

elevers motivation, självförtroende och inlärningsstrategier beror av prestationen i skolan. 

Det menar att en positiv inställning till lärande utgör en grundförutsättning för goda 

prestationer.  

2.1.4 Lärarnas kompetens och deras syn på sitt arbete 

Swelander (Skolverket, 2009) pekar ut läsintresse och självtillit som två faktorer vilka är 

speciellt viktiga för inlärningen i svensk skola. I en tidigare rapport från Skolverket 

(Skolverket, 2009) framkom att elevernas uppfattning om vad en bra lärare är samvarierar 

med lärarens utbildningsnivå; detta samband gällde dock endast högpresterande elever. 

Eleverna nådde också bättre resultat i svenska och engelska då de undervisades av behöriga 

lärare vilka hade utbildning inom sitt undervisningsämne. Det här sambandet fanns inte 

avseende matematikundervisning. Lärarens bild av den egna kompetensen hör också 

samman med elevernas bedömning av hur en bra lärare är. Studien visar på en problematik 

kring matematik och naturorienterande ämnen. I dessa ämnen är elevernas motivation lägre, 

lärarna lägger mindre vikt vid målen i läroplanen och eleverna har mindre inflytande 

avseende innehåll och arbetssätt. Skolverket (2009) konkluderar att inre framgångsfaktorer 

som lärarnas utbildning, lärarnas självtillit och sammansättningen i lärarlaget har betydelse 

för hur väl eleverna presterar. Vidare menar de att goda elevresultat i svenska och engelska är 
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beroende av att läraren har en lustfylld inställning till sitt yrke och en positiv inställning till 

att undervisa. Enkelt uttryckt, om läraren tycker att det är roligt att undervisa kommer det 

speciellt lågpresterande elever till del: ”för läraren, liksom för eleven, tycks upplevelsen av 

mening i arbetet, synliggjort i engagemang och självtillit, vara en viktig framgång i läraryrket” 

(Skolverket, 2009, s.239). I Skolverkets fallstudie (Skolverket, 2009) fanns några 

framgångsfaktorer för en relativt hög måluppfyllelse. Dessa bestod för det första i en 

fokuserad och kombinerad satsning på omsorg och kunskap. För det andra i att lärarna är 

motiverade, pådrivande och omhändertagande i relation till eleverna. För det tredje innebär 

det att upprätthålla nära och förtroendefulla relationer vilka underlättar anpassade 

stödinsatser.  

2.1.5 Lärarens elevsyn och elevernas upplevda meningsfullhet 

Hugo (2007) belyser frågan om motivation ur ett elevperspektiv. I sin observationsstudie har 

han följt en liten grupp gymnasieelever som går en individanpassad gymnasieutbildning. I 

studien skildras hur dessa elever ändras i förhållande till motivation och prestation utifrån 

vilka krav och vilket bemötande de får. Han menar att eleverna behöver känna och förstå sitt 

värde samt få uppgifter anpassade till sin förmåga och förankrade i den verklighet de lever i. 

Han poängterar betydelsen av föräldrarnas förväntningar då han skriver att dessa är den 

viktigaste faktorn till att elever senare söker sig till högskolestudier. Författaren (a.a.) lyfter 

vidare betydelsen av självtillit och en positiv inställning till lärande som framgångsfaktorer i 

skolsammanhang. Beroende av vilken inställning som finns till ansvarsfrågan kring lärandet 

kommer olika förklaringsmodeller kring motivation att tillämpas. Om ansvaret för lärandet 

ligger hos eleven kommer felet sökas hos denna. Men om resonemanget vänds, och fokuserar 

läroplanen, ses det som skolans uppgift att anpassa sig till elevens behov. Hugo (a.a.) menar 

att det speciellt är två faktorer som tydligt framträder vad gäller huruvida gymnasieelever 

upplever studietiden som meningsfull eller inte. Den första av dessa är vilken elevsyn läraren 

har och som en följd av detta den relation som uppstår i mötet mellan eleven och läraren. 

Den andra består av den för eleven upplevda meningsfullheten. Han (a.a.) använder sig av 

Nielsens forskning för att förklara hur människor kan lära sig mer i sammanhang som 

upplevs meningsfulla. Nielsen fann i sin studie att det meningsfulla kan förklaras genom tre 

dimensioner vilka interagerar med varandra. Dessa är intersubjektivitet; vilket handlar om 

det lärande som sker i samspel med andra, vidare handlar det om en personlig dimension, 

vilken berör den lärande och slutligen vad lärandets innehåll består av. Förstått ur 

livsvärldsaspekt sammanfogas dessa och skapar en helhet kring hur meningsfullheten 

kommer till. Av hans (a.a.) resonemang förstås att människor växer eller krymper avhängigt 

av vilket bemötande de får. Han ser den förändring som kommer till stånd som en lärprocess 

varmed elevernas syn både på sig själv och på kunskap kvalitativt förändras. Här är denna 

förändring positiv då lärarna har ett genuint intresse av att möta sina elever som människor 

och därmed ser dem som individer med skilda förutsättningar och behov. 

2.1.6 Ett nutida prestationsfokus  

Aspelin (2015) tar stöd hos Byung-Chul Han och menar att 2000-talets samhälle präglas av 

prestation där invånarna är prestationssubjekt vilka styrs av sin egen inre kontroll, av tilltron 

till att klara av. Han menar att dagens samhällsmedborgare bara är underkastade sig själva 

och att det inre tvånget att prestera bland annat leder till psykiskt lidande som 

utmattningsdepression. Med avstamp i ett resonemang om att den nutida människan 
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närmast ses som en prestationsmaskin menar han att vi som ett resultat av detta endast 

premierar elevernas prestationer och resultat från skilda mätningar. Aspelin menar att det 

här synsättet förminskar människors komplexa tillvaro och att de relationer som elever och 

lärare är delaktiga i förbises. Författaren önskar sig ett helhetstänkande kring prestation där 

faktorer som mänskliga relationer, kunskap, fostran och omsorg hör samman med detta. Han 

menar att dessa faktorer inte kan åtskiljas utan negativa följdeffekter. Han poängterar att det 

relationella förhållningssättet inte är kravlöst utan att det är kunskapsutvecklingen som 

fokuseras. Dock i en omsorgsfull variant där både kunskapsinnehållet, relationen till eleverna 

själva, kamraterna och lärarna ingår i tänkandet. 

3 TEORETISK OCH BEGREPPSLIG REFERENSRAM 

3.1 Relationell pedagogik  

Det finns ingen tydlig definition av vad som innefattas inom synsättet relationell pedagogik, 

men författarna Aspelin och Persson (2011) skriver att de har för avsikt att introducera ett 

teoretiskt synsätt på utbildning. Utöver detta menar författarna att personliga möten utgör 

utbildningens fundament. Under vad jag tolkar som paraplybeteckningen relationell 

pedagogik återfinns en mängd begrepp av vilka endast några få kommer presenteras här. 

Synsättet baseras på Bubers dialogfilosofi och hans begrepp det sociala och det 

mellanmänskliga. Buber och hans teori (2011; 2013) kommer att presenteras efter den 

inledande beskrivningen av relationell pedagogik och relationskompetens. 

3.1.1 Den relationella pedagogikens olika nivåer 

Enligt författarna Aspelin och Persson (2011) kan den relationella pedagogiken närmas 

utifrån följande fyra nivåer: 

Pedagogiska möten – på denna första nivå handlar det om pedagogiska möten exempelvis 

mellan läraren och eleven där de båda ingår i en ömsesidig process. Det är inte läraren som 

skapar mötet utan det handlar om att läraren svarar eleven på ett produktivt sätt. Eleven 

möts som den är och läraren visar en möjlig väg att gå. Det är ett pedagogiskt förhållningssätt 

att arbeta utifrån. Författarna (a.a.) poängterar att relationen mellan lärare och elev inte är 

jämställd och att denna positionsskillnad kan få såväl konstruktiva som destruktiva följder. 

Författarna menar att en framgångsrik pedagogik förutsätter en förtroendefull relation 

mellan lärare och elev. De menar (a.a.) att denna relation ger upphov till en mer motiverad 

samt socialt och personligt ansvarstagande elev. Vidare preciseras att lärarens uppgift bland 

annat är att hjälpa eleven att förstå sin omvärld och sig själv i relation till denna. 

Pedagogiska tillvägagångssätt – författarna (a.a.) beskriver att denna andra nivå handlar 

om att stimulera elevens lärande genom att delta i en relationell process. På den här nivån 

befinner sig handlingar vilka skapar ett kommunikativt sammanhang. Det innebär direkt 

undervisning, utvecklingssamtal eller andra vårdande situationer. Det är verksamhet som är 

direkt knuten till eleverna och har som syfte att utveckla kunskaper genom interaktion. 
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Författarna (a.a.) menar att brännpunkten ur en relationellt pedagogisk synvinkel befinner 

sig i människans möte med världen. De använder sig av en tanke om att det inte kan komma 

till stånd utbildning utan ett mellanrum mellan läraren och eleven. I detta mellanrum och i 

den kommunikation som sker där kommer den verkliga utbildningen till stånd. En lyckad 

undervisning ur det här perspektivet innebär att det uppkommit genuina, produktiva 

relationer. Det handlar om att ha varit delaktig i möten där något skapande upplevts. 

Pedagogisk rörelse – på denna tredje nivå handlar den relationella pedagogiken om att på ett 

organiserat sätt försöka nå upp till de ideal som detta synsätt innebär. Detta kan bland annat 

ske genom möten eller andra sociala träffar där skolans innehåll diskuteras på en 

professionell nivå (a.a.). Författarna menar att detta kan leda till skolutveckling och 

strukturella förändringar. Ramarna för det relationella perspektivet innefattar enligt dem att 

subjektet eller eleven är aktiv och uppmärksam och för att det ska komma till stånd upplevt 

lyckad undervisning krävs vissa sociala omständigheter. Dessa innebär bland annat att det är 

viktigt att gruppmedlemmarna har likartade referensramar, att de känner varandra och att 

innehållet är relevant för den utbildning de läser. 

Pedagogisk teori – på den fjärde nivån är synsättet en diskurs om utbildning och en teori. 

Aspelin & Persson (2011) skriver att de gör anspråk på att utveckla ett teoretiskt synsätt på 

utbildning där grundantagandet är att den mänskliga födelsen, utvecklingen och 

förverkligandet sker genom relationer. Vidare betonar de att de ser pedagogik som något som 

utvecklar människor. Denna kan ur det relationellt pedagogiska synsättet ske genom en 

process, vilken de preciserar som en verkliggörande relation och en produktiv process. Det 

vill säga något eleven upplever som gott i förhållande till kunskapsinhämtning. Författarna 

(a.a.) menar att de problem som skolan dras med i form av oordning, bristande motivation 

och kunskapsbrister härrör ur en skola som inte värdesätter relationer. Aspelin & Persson 

(a.a.) menar att all pedagogisk teori uttryckligen eller underförstått har sin brännpunkt. 

Utifrån var den tänkta brännpunkten är kommer svaret på de didaktiska frågorna att ändras. 

De menar att beroende av om den tänkta brännpunkten befinner sig i elevernas hjärnor eller 

i yttre faktorer kommer detta att styra villkoren för det pedagogiska arbetet på olika sätt. 

Ett försök att rama in vad disciplinen handlar om kan utifrån Aspelins resonemang (2015) 

skrivas som att de relationsbetingade faktorerna i mötet mellan människor fokuseras. Fokus 

ligger på vad som sker i mellanrummet mellan lärare och elev och hur detta skapar det 

relationella klimatet dem emellan.  

3.1.2 Ledarkompetens 

Ledarkompetens handlar enligt Aspelin och Persson (2011) om lärarens förmåga att 

organisera undervisningen, att tydligt kunna delegera ansvar samt ett visst mått av struktur 

och ordning vilket gynnar elevens lärande. Härunder innefattas att det bör ske en 

återkoppling till tidigare undervisning, en innehållslig utveckling samt fokus på läroplanens 

huvudsakliga innehåll. 

 

3.1.3 Relationskompetens 

Enligt Nordenbo m.fl. (2008) innebär relationskompetens att läraren stöttar, aktiverar och 

motiverar sina elever. I Aspelin och Persson (2011) skriver författarna att detta handlar om 
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att uppmuntra eleven till egen aktivitet och stödja eleven på vägen mot sitt mål. Vad gäller 

detta är det viktigt att ge återkoppling till eleven.  Svenaeus (i Aspelin, 2015) definierar 

relationskompetens som förmågan att i relationsbaserade yrken kunna möta andra 

människor och där denna är avgörande för yrkeskompetensen. Utifrån ett 

relationskompetent sätt att vara skapar läraren relationer baserade på mänskligt värdefulla 

egenskaper som empati, tolerans och intresse för den andre. Utgångspunkten för att en 

blomstrande relation ska komma till stånd dem emellan är att läraren ger uttryck för att 

eleven har en potential utifrån sina förutsättningar (Aspelin, 2015). Relationskompetens 

förknippas främst med yrken vars syfte är att främja välfärd och hälsa; här kan lärare, 

psykolog och läkare nämnas (ibid.). Aspelin beskriver hur begreppet relationskompetens i sin 

mest grundläggande mening avser en generell förmåga att knyta an till andra människor. 

Avseende en professionell innebörd av begreppet förstås att det ställs specifika krav på den 

vars yrke innebär att ta ett ansvar som den andre inte har, exempelvis i mötet mellan lärare–

–elev. Han menar att innebörden i begreppet till stor del är outforskat och att det krävs mer 

forskning för att förstå hur det kan främja lärande, utveckla lärarutbildningen och i övrigt 

komma en pedagogisk progress till gagn. Aspelin (2015) beskriver hur begreppet kan delas i 

två för att i högre grad klargöra vad som avses:  

Begreppets sociala perspektiv innebär förmågan att hantera relationer – det är en fråga om 

vilken attityd som finns gentemot dessa. Här avses arbetet som styr eleven mot vissa 

identiteter eller relationer.  

Ur ett mellanmänskligt perspektiv är betydelsen ett sätt att vara i relation till eleven. Här 

förutsätts en hög grad av närhet där eleven ska ges möjlighet att visa sig som den är.  

Genom att ta stöd hos Jordans definition av termen kompetens menar Aspelin (2015) att 

begreppet blir mer adekvat då kompetens ska förstås som en gemensam strävan mot något. 

Som jag läser Aspelin menar han att begreppet innefattar en mer övergripande attityd i stort. 

Denna inkluderar öppenhet, respekt samt ett relationellt driv där den mänskliga relationen 

ständigt är i rörelse och ständigt beredd att omformuleras. Detta kan förstås som att det i 

begreppet finns en dialektik vilken handlar om att via den sociala kompetensen kunna driva 

mot uppsatta mål och via den mellanmänskliga vara beredd att möta eleven var och vem den 

än är. I begreppet möjliggörs ett ansvar att ge utrymme åt och förstå vikten av 

mellanmänskliga relationer.  

3.1.4 Det sociala, det mellanmänskliga och kopplingen till relationen 

Det sociala: Buber (2011) skriver att allt som utspelas mellan människor kan räknas som att 

det ingår i det sociala. Han menar att sociala fenomen inbegriper erfarenheter och reaktioner 

som en grupp människor upplever tillsammans. Det innebär dock inte att det finns en 

djupare personlig relation gruppmedlemmarna emellan. Däremot lyfter han att det finns ett 

sätt att vara inom gruppen vilket betonar det kollektiva framför det personliga. Detta 

kollektiva fokus lindrar ensamhet och hjälplöshet på bekostnad av det mellanmänskliga. 

Buber (2011) menar också att vi mestadels inte hänger oss åt samtal utan snarare prat.  

Människor talar inte med eller till varandra utan vänder sig snarast till en fiktiv lyssnande 

instans. Människor pratar på så sätt förbi varandra. Detta är avhängigt av en idé om att den 

andres privata angelägenheter inte angår mig. Den andres inre liv uppmärksammas på så sätt 

inte.  

Det mellanmänskliga: Ett äkta möte mellan människor innebär enligt Buber (2011) att 

acceptera denna andra människa som hon är och att med allvar kunna rikta sina ord till den 
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verkliga människan. Buber menar att det inte är möjligt att förstå en annan människas 

”andliga realitet” utan att ”förnimma den dynamiska mittpunkt som sätter sin prägel på 

hennes yttranden, handlingar och förhållningssätt med uppenbara tecken på det för henne 

unika (Buber, 2011, s. 45).”  Med detta menas att genuina verkliga möten människor emellan 

uppkommer först då andra blir verkligt närvarande för en. Utifrån Bubers resonemang 

innebär detta att så länge den andra människan ses som objekt och inte subjekt är hon 

omöjlig att på riktigt få grepp om. I det subjektiva seendet av en annan människa betyder det 

att hon ses som något unikt. Han uttrycker även vikten av ömsesidighet och att båda parters 

delaktighet i princip är ett ovillkorligt krav i det mellanmänskliga mötet. Vidare menar han 

(a.a.) att den nuvarande reduktionistiska synen på människor söker komprimera dem till 

något enkelt och slätstruket. Buber avslutar resonemanget om det sociala och det 

mellanmänskliga med konkluderandet att den verkliga innebörden i samspelet inte utspelas i 

endera samtalspartnern eller i båda tillsammans utan mellan dem. 

Relation: Av Aspelins (2015) distinktion mellan ”det sociala” och ”det mellanmänskliga” kan 

lärares relationskompetens ses ur ett tvådimensionellt perspektiv. Relationskompetens kan i 

ett socialt hänseende ses som en förmåga att handskas med människor i förhållande till 

relationer. Vidare menar han (a.a.) att det på elevnivå handlar om på vilket sätt läraren 

agerar från utsidan av relationen. Då i syfte att styra eleven mot ett specifikt beteende i 

förhållande till lärare och elever. Skolans agenda i form av socialt uppdrag, lärarens position 

och utbildningens uttalade syften återfinns här. Ett distanserat och riktat arbete där läraren 

förutsätts vara självreflexiv i sitt agerande fokuseras (a.a.). Han preciserar att 

mellanmänsklighet avseende relationskompetensen är ett förhållningssätt i relationen vilket 

innebär att läraren samexisterar med eleven. Här handlar det om att uppleva från elevens 

sida och se sig själv som en del av subjektet. I fråga om mellanmänsklighet är det viktigt att 

bekräfta eleven där den är och därigenom möjliggöra en förändring. Vad gäller relationen 

gäller det att uppmärksamma vad som sker i den och vad som kan ske. Dock pekar han (a.a.) 

på att det trots den närhet som krävs, förutsätts en viss distans.  

3.1.5 Bubers dialogfilosofi 

Bubers (2011) begrepp Det sociala och Det mellanmänskliga, vilket ligger till grund för den 

relationella pedagogiken, bygger vidare på hans dialogfilosofi Jag och Du (Buber, 2013). För 

att förstå hans resonemang kring den dualistiska världen vill jag här summariskt redogöra för 

vad den handlar om. I Bubers (2013) värld finns en tvåfaldighet, vilken närmast kan jämföras 

med en binär ordning där världen och dennas grundord kan indelas i ord–par. De centrala 

ordparen är Jag–Du och Jag–Det. Utifrån hans syn är människans Jag tvådelat då hennes 

sätt att vara förändras beroende av om hon förhåller sig till ett Du eller ett Det. Orden i sig 

har ingen kraft utan det är i själva utsägandet som en verklighet skapas. Buber (a.a.) 

fortsätter sitt resonemang med att människan har två modus och alltid befinner sig i något av 

dem – människan är alltid Jag i förhållande till Du eller Det. Detet som föremål gränsar alltid 

till andra föremål. I Detets egenskaper ingår att finnas till genom att förhålla sig till andra 

Det. I motsats till detta finns Du, vilken inte gränsar till något och inte har något. Däremot 

står Du i relation till någon annan. Detta innebär att den människa jag tilltalar som Du och 

ser som Du står Jag i relation till. När jag träder ur relationen förvandlas denna till en 

erfarenhet och förpassas till Det–världen. I förhållande till relationer menar Buber (2013) att 

verkliga relationer alltid påverkar mig, precis som de påverkar andra. Relationen handlar om 

att förverkliga Duet. Han drar ett likhetstecken mellan förverkligande och avslöjande och 

menar att Du endast kan finnas till genom att ta in hela den andra människan. Hans 
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grundsentens förefaller vara att det verkliga livet är möte. Enkelt uttryckt att det verkliga 

skapas i relation mellan. Buber uttrycker att den distinkta gränsen går mellan närvaro och 

ting. Detta då det inom Detets gränser inte finns någon närvaro, bara passerad tid. Detta 

sammanfattas som att det verkliga livet levs här och nu i Jag–Du–relationen medan det som 

varit, sakernas värld hör samman med Jag–Det. Viktigt är dock att poängtera Bubers (2013) 

påpekande att människan inte bara kan leva i närvaro då hon skulle förtäras av det. Livet 

lever vi i Det–världen och Du–ögonblicken kommer stundvis till oss, som poetiska 

upplevelser. Försöket att enkelt åskådliggöra Bubers filosofi avslutas med att visa på hur Det 

och Du förhåller sig till varandra:  

”Detet är den eviga puppan, Duet den eviga fjärilen. De är emellertid tillstånd, som inte alltid avlöser 

varandra på ett klart sätt, utan ofta i ett djupt kluvet och samtidigt oklart sammanflätat skeende” (Buber, 

2013, s. 26) 

3.1.6 Prestationer och relationer 

Aspelin (2015) menar att prestation som begrepp har en dominerande ställning och att detta 

verkar utvecklas mot att bryta ner våra kollektiva identiteter och våra mellanmänskliga 

gemenskaper. Han anser att vi behöver en alternativ tanke där hänsyn tas till den relationella 

innebörden av prestationen. Aspelin (2015, s. 28) menar med tidigare studier kring ämnet i 

åtanke att man ”svårligen kan tala om undervisning som främjar elevers resultat utan att 

samtidigt beakta sociala relationers betydelse.” Han tar hjälp av Gergens tankar i ämnet när 

han preciserar hur prestationer och relationer hör samman. Han menar att individers 

prestationer inte blir begripliga utan att ta hänsyn till deras relationella innebörd. Enligt 

Aspelin är elevernas resultat alltid beroende av eller ett uttryck för de relationer människan 

ingår i. Enkelt uttryckt drar jag slutsatsen att relationer och prestationer knyts samman då 

ingen presterar något i ett vakuum. Hur och vad som presteras är en produkt av sin kontext 

och utifrån vilket relationellt klimat som varit innan och under utförandet. Prestationen blir 

därmed ett resultat av den tidigare relationen.  

3.1.7 Analysbegrepp 

Jag tror mig kunna få fatt i och lyfta resultatet i föreliggande uppsats genom att analysera 

detta genom Bubers (2011) begrepp. Hans filosofiska begrepp ”det sociala” och ”det 

mellanmänskliga” syftar till att belysa skillnaden mellan olika sätt att förhålla sig till 

människor.  

Utifrån elevernas utsagor har det vävts fram tidigare händelser i deras liv vilka kan tolkas ha 

haft betydelse för deras förhållningssätt till studier. Då intervjuerna i hög grad kommit att 

handla om läraren och dennes funktion i klassrummet, tror jag att det kan vara fruktbart att 

koppla elevernas upplevelser till relationskompetensens olika nivåer. Relationskompetens 

handlar om att i sin yrkesroll kunna axla ett visst ansvar för någon annan. Exempelvis i 

relationen lärare–elev. Relationskompetensens sociala perspektiv handlar om vilken förmåga 

som finns att styra eleverna i en specifik riktning. Det mellanmänskliga perspektivet har att 

göra med vilken attityd som finns i relationen till eleverna. Denna är i hög utsträckning 

beroende av att ha en hög närhet så att eleven kan visa sig som den är.   
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4 METOD  

Här kommer studiens kvalitativa forskningsansats att presenteras och motiveras. Denna 

ansats är inspirerad av den vardagsvärld Schütz (2002) formulerat. Intentionen är att belysa 

den vikt som lagts vid intervjupersonernas utsagor. Dessa ses som uttryck för elevernas levda 

värld och utgör underlaget för studien. Bearbetandet av empirin har följt de steg Denscombe 

(2009) anger som vägledande vid hantering av kvalitativa data. Utöver detta resonerar jag 

kort om de beaktanden vilka gjorts i förhållande till intervju som forskningsmetod samt 

tillvägagångssätt. Därefter följer en genomgång av urvalsprocessen, de forskningsetiska 

beaktanden som gjorts och en genomgång av analysmetoden avslutar kapitlet.  

4.1.1 Livsvärldsfenomenologi 

Då studiens ansats är kvalitativ, har intervjuer som forskningsmetod samt intresset handlar 

om att fånga intervjupersonernas upplevelser motiverar detta en metod inspirerad av 

fenomenologin (Denscombe, 2009). Intentionen är att beskriva elevernas erfarenheter av sitt 

lärande i skolan. Det livsvärldsfenomenologiska angreppet fokuserar verkligheten så som den 

direkt upplevs av människor (ibid.). Hur människor tolkar det som hänt dem och hur de 

förstår sina erfarenheter är det huvudsakliga intresset här. Schütz (2002) skriver att alla de 

tolkningar vi gör av den här världen är baserade på tidigare erfarenheter gjorda av såväl oss 

själva som de vi har fått förmedlade till oss via föräldrar och lärare. Detta innebär att den 

kunskap vi anser oss ha är summan av de egna erfarenheter vi gjort samt presentationer av 

världen andra gjort för oss. Detta hör samman med att han (ibid.) menar att vårt naturliga 

tillstånd är att leva i en intersubjektiv värld där vi både handlar och samhandlar med andra 

människor. Livsvärlden måste på så sätt kunna upplevas av flera än mig själv, till skillnad 

från exempelvis drömmar vilka endast finns i mitt huvud. För att nå våra mål är det 

nödvändigt att ta kontroll över och kunna förändra vår livsvärld. Schütz menar att vi inte 

bara är i världen utan också arbetar mot den, vilket betyder att världen gör motstånd mot 

våra handlingar. Härigenom förstås att vi antingen formar vår värld eller formas av den.  

4.1.2 Livsvärldsfenomenologi inspirerad av Schütz 

Hur kan ett intervjumaterial ses ur Schütz’ (2002) livsvärldsfenomenologiska perspektiv? Ur 

hans syn är inte mening något som endast återfinns hos vissa av våra upplevelser, utan 

meningen är något som skapas i efterhand. Meningen är därmed en retrospektiv handling 

där mitt reflexiva jag i efterhand konstruerar något av värde för mig själv. De upplevelser 

vilka kan räknas som meningsfulla är sådana jag kan plocka fram ur minnet och skärskåda. 

Därutöver menar Schütz att det är den mening vi lägger i våra erfarenheter som utgör 

verkligheten för oss. Våra egna meningsbärande upplevelser och erfarenheter sett ur ett 

livsvärldsperspektiv utgör den verklighet vi har att förhålla oss till. Vidare uttrycker han att 

det inte är möjligt att få tillträde till någon annans upplevda vardagsvärld på annat sätt än 

genom kommunikation. Han skriver att vardagsvärlden är vår grundläggande verklighet och 

jag ser det som ett uttryck för den vikt som kan läggas vid den. Jag förstår Schütz som att jag 

genom att lyssna till, eller läsa, andras återgivna meningsbärande erfarenheter därmed får 

tillträde till utgångspunkten för andras förståelse. Dessa utsagor är meningsbärande för 

individen och kan därmed ses som viktiga för personens förståelse av verkligheten. Genom de 

beskrivningar människor ger av sina upplevelser har de inte bara beskrivit sina erfarenheters 

mening. De har även beskrivit vad de upplevde fanns inom möjligt räckhåll avseende 
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exempelvis utbildningsmål. Det människor ser är alltså en sammantagen bild av det som 

faktiskt finns framför dem, den sociala värld de påverkats av och de möjligheter de ser sig ha 

i förhållande till sina erfarenheter och kunskaper.   

Bengtsson och Berndtsson (2015) uttrycker sig i förhållande till Schütz och den teori Jarvis 

utvecklat ur hans tankar som att lärandet innehåller tre transformationer vilka består i 

sinnesförnimmelsen, personen och den sociala situationen. Sett ur det här perspektivet 

handlar lärandet om vem man är, vem man kan bli och handlar därmed slutligt om att lära 

sig att bli sig själv i världen (a.a.).  

Johansson och P. Samuelsson (2001) kopplar samman pedagogik med livsvärldar och menar 

att det häri finns en etisk dimension vilken beaktar hela människan. De menar att det krävs 

engagemang för och omsorg om eleven för att ett pedagogiskt möte ska kunna ske. Detta 

möte sett ur en pedagogisk kontext handlar i hög grad om att pedagogen måste ta sitt ansvar 

för att kunna närma sig den andres livsvärld. I den mån pedagogen väljer att bortse från den 

andres livsvärld uppkommer inget möte i det här hänseendet (ibid.). 

4.1.3 Intervjuer som empiri  

Det empiriska materialet utgörs i den här studien av intervjuutskrifter från fem intervjuer 

vilka gjordes under våren och sommaren 2017. Här har jag för avsikt att presentera vad de 

visade sig innehålla och presentera den för mig förstådda innebörden av intervjuerna. Då alla 

intervjuer i den här studien gjordes på en tid och plats vilken intervjupersonen själv fick 

bestämma har detta förhoppningsvis skapat en relativt trygg omständighet för 

intervjupersonen. Men självklart kan det ha upplevts nervöst att tala med en främling om 

sina erfarenheter av skolan. Å andra sidan har intervjupersonerna valt att vända sig till mig, 

kanske av nyfikenhet eller i en akt av hjälpsamhet. Intervjuutskrifterna i sig är självständiga 

men kontextbundna på så sätt att alla val från plats för intervju, miljön runtomkring samt 

hur frågorna ställts har betydelse för hur intervjupersonerna svarat. Det är möjligt att 

intervjupersonerna svarat på ett sätt som de trott vara önskvärt eller att de på annat sätt inte 

varit närvarande i sina svar. Men jag har inte möjlighet att ta hänsyn till en intention vilken 

jag inte har någon kunskap om. Mitt arbete här har varit att skapa en trovärdighet i 

förhållande till den förståelse som nåtts. Intentionen har varit att göra intervjupersonernas 

utsagor en så rättvisande bild som möjligt. 

4.1.4 Intervjuguidens utformning 

Utifrån mitt syfte har jag konstruerat den tematiserade intervjuguide som återfinns bland 

bilagorna. Intervjufrågorna har formulerats enligt Thomssons (2011) resonemang där 

fenomenet närmas genom vardagsnära frågor kring upplevelsen av vardagen i skolan. Som 

jag tolkat Thomsson handlar det om att ha syftet närvarande i frågan utan att det preciseras. 

Därigenom har intervjupersonens egna upplevelser och den egna framställningen fått ett 

större och friare utrymme där frågorna förhoppningsvis inte stört intervjupersonens 

berättelse. Inför konstruerandet av reflexiva intervjufrågor är lämpligt att skapa konkreta 

teman i sin intervjuguide (a.a.). Detta visade sig användbart då jag inte är någon van 

intervjuare och ibland tappade bort mig i frågandet. Då intervjupersonen pratat på om saker 

utanför temat var intervjuguiden ett hjälpmedel att hitta tillbaka till ämnet och relevanta 

teman.  
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4.1.5 Att nå intervjupersonernas livsvärld 

Genom den kvalitativa forskningsintervjun nås intervjupersonens levda vardagsvärld, dennes 

livsvärld. Med detta avses den oförställda värld där intervjupersonen lever sitt liv och genom 

intervjun fås ett privilegierat tillträde till verkligheten som den upplevs (Kvale & Brinkmann, 

2009). Utgångspunkten i den här uppsatsen är den verklighet som framträder för eleven 

genom hennes skolerfarenheter. Thomassen (2007) beskriver hur livsvärlden och de 

erfarenheter den innefattar är en bas för hur vi tar in och tolkar världen och att det inte är 

möjligt att se bortom den. Så gestaltar sig intervjupersonernas upplevelser i förhållande till 

skolan där erfarenheterna tillsammans bildar ett fundament. Här omfattar livsvärlden det 

eleven förstår som betydelsefullt ur skolsammanhang och är därmed basal för hur eleven 

upplever skolan. Även om livsvärlden är subjektiv menar Thomassen att den inte är privat 

eftersom vi delar livsvärld med dem som befinner sig i vår närhet. I relation till detta har 

eleven skapat sin livsvärld i skolan tillsammans med andra elever och deras gemensamma 

erfarenheter utgör därmed verkligheten. Ur det här synsättet ges inte möjlighet att få fatt i en 

objektiv verklighet oberoende av oss själva.  

Syftet med intervjuandet har varit att förstå meningen i vissa teman hos intervjupersonens 

liv. Genom de kvalitativa intervjuer jag gjort har inte intresset varit att kvantifiera kunskap 

utan att få syn på intervjupersonernas perspektiv på skolvärlden.   

Denscombe (2009) menar att det ur ett fenomenologiskt perspektiv är särskilt intressant att 

titta närmare på vardagsvärlden. Han menar att de vardagliga rutinerna och deras påverkan 

på vårt sociala liv är värda att beaktas eftersom sociala krav och hur vi hanterar dessa är 

betydelsefullt för vår upplevelse av verkligheten.  

4.1.6 Tillvägagångssätt 

Alla de fem intervjuerna har hållits på platser som intervjupersonerna själva valt. Detta 

rekommenderar Thomson (2007) då det är viktigt att intervjupersonen ska känna sig trygg 

och ha en större kontroll. Intervjuerna som varade mellan 25 och 45 minuter har spelats in 

efter tillstånd om att få göra så. Inspelningarna skedde enligt Thomsons (2007) 

rekommendation då det utan en inspelning är svårt att få samma behållning av intervjun. I 

efterhand är det svårt att komma ihåg alla språkliga utvikningar och framförallt att hinna 

skriva ned tillräckligt mycket av det som sägs. Under en intervju var intervjupersonens 

mamma närvarande. Detta var inget vi kommit överens om innan, utan hon var med under 

intervjun därför att intervjupersonen ville ha det så. Att mamman var med kan ha påverkat 

den intervjun på olika sätt. Det är en möjlig tolkning att intervjupersonen begränsades i vad 

den vågade berätta. Å andra sidan kändes det vid flera tillfällen som att intervjupersonen 

sökte stöd och bekräftelse hos sin mamma när det berättades om episoder som mamman 

sedan nickade intygande åt. I efterhand har jag kommit att undra om mammans funktion var 

att bekräfta intervjupersonens svar och kontrollera vad jag frågade om. Två av 

intervjupersonerna hade vid intervjutillfället hunnit ta studenten och detta kunde märkas på 

deras svar då de hade en mer reflekterande inställning till mina frågor avseende framtid. De 

hade på så sätt redan gått vidare till något annat.  

Intervjuerna har transkriberats, men inte på talspråk utan jag har använt mig av vedertagna 

stavningar för läsbarhetens skull. I de återgivna citaten i resultatet har jag satt ut skiljetecken 

för att skapa ett flyt i texten. Alla identifierande upplysningar likt skolors namn, lärarnas 

namn et cetera har utelämnats av hänsyn till intervjupersonens integritet. Detta har inte 

påverkat så mycket, tror jag, då det inte har betydelse för mitt arbete vad exempelvis läraren 
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heter eller vilken skola den undervisar på. I bearbetningsprocessen av intervjuutskrifterna, 

har jag strukturellt försökt hålla mig till de steg Denscombe (2009) anger som vägledande vid 

analys av kvalitativa data. I korthet innebär det att de slutsatser jag dragit är förankrade i 

empirin, intervjuutskrifterna har genomlästs upprepade gånger och den tolkningsprocess 

som utgör grunden för meningsproduktionen har kommit efter hand. Själva uttolkandet av 

mening har skett i en repetitiv process där jag gått fram och tillbaka i materialet för att 

fördjupa min förståelse av det jag läst. Enligt (a.a.) har olika typer av svar kodats utifrån min 

förståelse av texten och därefter kategoriserats. Dessa kategorier presenteras i resultatdelen. 

4.1.7 Urval 

Urvalet av deltagare är en typ av snöbollsurval då det enligt Brymans (2011) beskrivning 

innebär att initialt ta kontakt med ett mindre antal människor vilka är relevanta för studien 

och därefter låta dem hjälpa till att hitta fler intervjupersoner. Studiens insamlingsmetod 

faller härunder eftersom de personer jag intervjuat kommit till mig genom mina vänner, min 

bekantskapskrets och via sociala medier. Jag skickade först ut mitt missivbrev genom en 

mentor på en gymnasieskola. Detta gav ett skralt resultat vilket ledde till att jag delade mitt 

missivbrev på Facebook, satte upp det som anslag på ett studiecentrum samt skickade det 

genom bekanta. Slutligen hade fem intervjupersoner kommit att kontakta mig på olika sätt. 

Intervjupersonerna är fem till antalet och här följer kortfattad information om dem: Anna: 18 

år, läser andra året på hotell och turismprogrammet. Beata: 18 år, läser tredje året på 

frisörlinjen. Claes: 18 år, läser tredje året på tekniskt program. David: 19 år, har tagit 

studenten från ett ekonomiskt program. Elina: 19 år, har tagit studenten från ett 

samhällsbeteende–vetenskapligt program. Vid tiden för intervjun hade David och Elina 

hunnit avsluta sina utbildningar och gått på sommarlov eftersom det drog ut på tiden dels att 

få kontakt med dem och dels att hitta en tid som passade oss båda att träffas.  

4.1.8 Urvalsdiskussion 

Anledningen till att jag valt elever som går i gymnasiets senare år är att jag vill veta hur de 

tänker om framtiden då de är i ett läge där ett naturligt bryt sker – antingen avser de att söka 

arbete eller fortsätta studera. Andra framtidsplaner är också möjliga och jag vill veta mer om 

hur eleverna kopplar sina skolupplevelser till den tänkta framtiden.  

Då intervjupersonerna är i slutfasen av sin gymnasieutbildning innebär detta att bara vissa 

elever kommer till tals här. Genom denna avgränsning kommer inga berättelser fram kring 

hur det är att inte alls motiveras av sin skolsituation. En av mina intervjupersoner hade ett år 

kvar av gymnasiet och därmed vet jag inte med säkerhet att hon faktiskt fullföljer sin 

utbildning.  

Eftersom mina intervjupersoner självmant valt att komma till mig efter att ha läst mitt 

missivbrev är det möjligt att de kan ha en specifik inställning till ämnet. Å andra sidan har jag 

i mitt missivbrev en generell formulering kring syftet med intervjun. Detta för att inte i 

onödan påverka och snäva ner intervjupersonernas svar. De som valt att kontakta mig har 

gjort detta av okänd anledning. Kanske av nyfikenhet, samarbetsvilja eller att de haft åsikter 

de velat framföra i förhållande till sina skolerfarenheter. Hur det förhåller sig med den saken 

är inget jag spekulerat i utan jag har valt att analysera det som sagts i intervjuerna och inte 

funderat över eventuella bakomliggande motiv.  
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Allt i allt upplever jag att en känsla av mättnad i materialet uppnåtts där likheter och 

skillnader kan urskiljas. Vid varje genomläsning har nya tankar och insikter antecknats. 

Westlund (2015) menar att texten har större chans att låta presentera sig om den inte utsätts 

för många forskningsfrågor. Detta har jag tagit fasta på och försökt låta texterna komma till 

mig. Utskrifterna är baserade på intervjuer jag själv hållit i men ändå har insikter och 

samband setts i efterhand vilka jag inte alls reflekterade över vid intervjutillfället. Även om 

intervjuerna sinsemellan varit olika har de beröringspunkter där det finns en 

samstämmighet. Frågorna i intervjuguiden har varit vägledande och som sig bör har 

intervjupersonerna dragit intervjun åt det håll som är viktigt för dem. Trots detta har de 

förvånansvärt ofta beskrivit liknande erfarenheter och tänkande kring sina erfarenheter i 

skolsammanhang. Självfallet är det inte möjligt att dra på stora växlar inför en liten studie 

som denna, men det finns tecken vilka visar på hur studenter upplever sin skolgång och vad 

som skapar goda inlärningsvillkor i klassrummet. 

4.1.9 Forskningsetiska överväganden 

I såväl missivbrev som intervjuguide och innan de faktiska intervjuerna har jag informerat 

om intervjupersonernas rättigheter i form av de forskningsetiska riktlinjer som jag följer. Av 

missivbrevet framgår att intervjun kommer att spelas in och innan intervjuerna tillfrågades 

deltagarna om tillstånd att spela in intervjun. Alla intervjupersoner godkände detta. Samtliga 

deltagare informerades om frivillighet, rätten att avbryta intervjun samt om 

konfidentialiteten vilket enligt Vetenskapsrådet (2007) innebär att obehöriga inte ska få ta 

del av de uppgifter som intervjupersonen lämnar. Med obehöriga menas personer som inte 

har relevans för uppsatsarbetet. Om handledare eller annan personal inbegripen i arbetet 

med uppsatsen behöver läsa intervjuutskrifter måste de ges tillträde till detta. Det är av vikt 

att skydda intervjupersonens integritet och dennes rätt till privatliv. Med detta i åtanke har 

alla intervjupersoner fått fingerade namn och uppgifter såsom skolors och lärares namn har 

tagits bort.  

Jag har valt att lyfta både uttalat positiva och negativa aspekter för att i den mån det varit 

möjligt kunna se varför upplevelsen artat sig på ett visst sätt. För att skapa en rättvisande bild 

av intervjuerna har jag försökt kategorisera relevant information och sätta in denna i den 

helhetsbild eleverna skapat av sin skolsyn. Empirin har visat sig bestå av några specifika 

kategorier, vilka på olika sätt påverkat motivationen för de elever jag intervjuat. De 

kategorier jag kunnat urskilja är: delaktighet och respekt, vikten av att ta ansvar för lärandet, 

att koppla kunskapen till verkligheten samt plikt och prestation. 

4.1.10 Analysmetod 

För att komma fram till de olika kategorierna i empirin har jag närmast använt mig av det 

Kvale och Brinkmann (2009) benämner meningskoncentrering. Detta innebär att långa 

textstycken sammanfattas till korta beskrivningar av sitt innehåll. Proceduren inleds med att 

läsa igenom intervjuutskrifterna för att skapa en överblick över materialet för att därefter 

bestämma vad som är meningsbärande i textstycket. Sedan formuleras ett tema kring var den 

meningsbärande utsagan hör hemma. Utifrån det genomgående ämne studien har ställs 

relevanta frågor, vilka jag tolkar som de forskningsfrågor som finns i studien. Avslutningsvis 

skriver Kvale och Brinkmann (2009) att de för intervjun centrala teman som funnits ska 

presenteras i en sammanhängande text. I den här studien har Kvale och Brinkmann rent 

praktiskt förståtts på följande sätt: inledningsvis lästes intervjuutskrifterna för att få en 
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helhetsbild av dem. Vid de genomläsningar som skett har meningsbärande enheter 

markerats, plockats ut och sedan tematiserats utifrån förståelsen av vad intervjupersonen 

velat förmedla. De teman jag förstått som centrala för studien har samlats in under 

kategorier. Detta kategoriserande har skett utifrån min förståelse av utsagornas innebörd. 

Kategorierna presenteras slutligen på beskrivande sätt i resultatdelen. 

Förhållningssättet till materialet har följt Denscombes (2009) anvisningar för hantering av 

kvalitativa data vilket innebär att citat, kategorier, resultat och slutsatser har tillkommit ur de 

transkriberade intervjuerna. För det andra har förklaringar och grupperingar kommit ur en 

noggrann och repetitiv läsning av intervjuerna. Intervjuerna har inte talat för sig själv utan 

materialet har presenterat sig genom upprepade genomläsningar. För det tredje har jag 

försökt att inte föra in obefogade fördomar i min läsning. Jag försöker inte ge sken av att vara 

objektiv men i den mån det är möjligt ifrågasatt tidigare kunskaper och idéer i läsningen för 

att inte blinda inför materialet. Grupperingar har tillkommit genom en kodning av 

materialet. Då intervjuutskrifterna snart nog blev fulla av anteckningar i marginalerna kring 

betydelsefulla utsagor användes separata papper att anteckna på. För det fjärde har analysen 

haft en repetitiv karaktär; dels i förhållande till det antal genomläsningar som skett, dels där 

kodningar och grupperingar inte tillkommit direkt utan genom en successiv process.  

Ur ett intentionalitetsperspektiv (Schütz, 1999) agerar inte människor utifrån en objektiv 

verklighet utan snarare utifrån hur de förstår situationen och innebörden av denna. Detta är 

tillämpbart på min kategorisering av materialet då jag i min förståelse av meningen i 

utsagorna har kommit att koppla dem samman. Detta utifrån de kategorier vilka jag förstått 

som meningsbärande. Genom den kodning som skett, är det jag som utifrån hur jag förstår 

fenomenet kategoriserat olika typer av utsagor till att höra samman under olika 

paraplybegrepp. Alla utsagor har inte setts som meningsbärande i materialet; de som 

förståtts som viktiga och meningsbärande för intervjupersonen har lyfts ut och 

kategoriserats. Under flera intervjuer har intervjupersonen vid flertalet tillfällen kommit 

tillbaka till vissa upplevelser och poängterat dessa. Den typen av utsagor har jag fäst speciell 

vikt vid. Inledningsvis bestod materialet av ett stort antal mer diffusa grupper. Varefter jag 

utvecklat en förtrogenhet med materialet kom jag att se att de många grupperna hörde 

samman under större paraplyer. Ju fler genomläsningar och repetitiva moment som gjorts 

desto färre kategorier. Slutligen har kategorierna fått namn vilka knyter samman utsagorna 

till begripliga samband. 

5 RESULTAT 

I de intervjuer som ligger till grund för resultatet har personernas livsvärld varit det 

framträdande. Resultatet återger den mening jag funnit att intervjupersonerna uttryckt. Ur 

ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv (jfr Schütz, 2002) kan det ses som att 

intervjupersonerna delat sin upplevda mening med mig. Intervjupersonerna har fritt valt att 

berätta om sina erfarenheter på mina frågor. De svar jag fått är meningsbärande för dem då 

de plockats fram ur deras erfarenhet, ur deras minne och kan ses som betydelsefulla bärare 

av information. Ur livsvärldssynpunkt är just det som berättas signifikativt i förhållande till 

något då det får bära den mening något fenomen innehåller. Elevernas berättelser har 

hämtats ur deras skolvärld och är de exempel vilka hämtats ur deras levda verklighet. Det 
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vore att förminska deras berättelser att hävda att det de förmedlat endast handlar om rent 

subjektiva erfarenheter då upplevelsen av fenomen från exempelvis ett klassrum är något 

som delas med övriga klasskamrater. Tillsammans med omgivningen skapas den upplevelse 

av verkligheten som ligger till grund för hur erfarenheten kommer att förstås (jfr Thomassen, 

2007). Detta handlar också om övrig omgivning som föräldrar och kompisar och hur de 

påverkar den syn eleverna har på sina möjligheter och sin roll i skolan. Den sammantagna 

bilden i förhållande till något är ett resultat av en komplex process. Det eleverna beskriver av 

sina erfarenheter får därmed ses som den meningsbärande orsak de själva ser till varför 

något blivit som det är. Upplevelsen fokuseras här och elevernas förståelse av fenomenen tas 

på allvar. Denna ses som viktig för att förstå deras syn på sig själva och sina möjligheter. Mitt 

arbete i resultatredovisningen har varit att försöka lyfta fram den mening intervjupersonerna 

själva velat förmedla.  

Läraren framstår som en viktig faktor knutet till elevernas berättelser om goda upplevelser i 

skolan. Samtliga elever lyfter vissa lärares funktion i förhållande till sina skolupplevelser; 

både vad gäller positiva och negativa händelser. Eleverna lyfter olika typer av didaktiska 

grepp och förhållningssätt som haft en påverkan för dem. Detta hör förmodligen samman 

med elevernas särart i förhållande till inlärningsstil och övriga individuella förutsättningar. 

Aspelin (2015) menar att relationell pedagogik handlar om en ständigt verkliggörande 

process mellan eleven och läraren. Det handlar om att få till stånd möten där läraren tar 

ansvar för sin professionella funktion i förhållande till eleven och inte söker förstärka sitt 

hierarkiska övertag. Förfarandet kan sammanfattas som en närvarande, mottaglig och 

reflexiv process. Detta ringar någorlunda väl in hur eleverna valt att beskriva positiva 

upplevelser från skilda lektioner.  Kategorierna delaktighet och respekt, vikten av att ta 

ansvar för lärandet, att koppla kunskapen till verkligheten samt plikt och prestation har 

kunnat urskiljas i empirin och dessa kommer att presenteras närmare härefter. 

5.1.1  Delaktighet och respekt 

Anna försöker ringa in på vilket sätt hon upplever att läraren i samhällskunskap gav henne en 

positiv upplevelse kring lektionerna i ämnet:  

I: Just hans lektioner? 

A: Mm, han var ingen tråkig lärare, han pratade med oss som om vi vore vänner. 

I: Är det det som är nyckeln, att han var på er nivå? 

A: Ja, det tror jag. Om man jämför de lektionerna med till exempel svenskalektionerna, som ju 

egentligen är ett kul ämne, men läraren där hon är så väldigt hård. Ger instruktioner och kräver att vi ska 

göra det. Han är mer, vi gör det tillsammans, att det var mer en kul grej. 

I: Mm 

A: Inte såhär att vi gör det här bara för att det står i kursplanen, såhär ska vi göra. 

I Annas beskrivning försöker läraren möta eleverna utifrån deras intressen och deras 

verklighet. Anna säger att alla hans lektioner var positiva upplevelser: ”han pratade om det vi 

tyckte var intressant, så han styrde lektionerna efter det.” Här framkommer en helhet kring 

hur hon ser hans undervisningsstrategi. Genom att hitta intressanta infallsvinklar för 

eleverna hålls deras intresse vid liv. Elina menar att psykologi egentligen är ett tråkigt ämne 

men att de diskussioner läraren startade inbjöd till ett eget förhållningssätt och tänkande till 

ämnet. Hon upplevde även det värdefulla i att ta del av andras resonemang kring ämnet. Det 

finns också en dimension av disciplin i förhållande till detta. 
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I: Vilken typ av undervisning upplever du ger dig mest? 

E: När man sitter och diskuterar. 

I: Varför tror du att det är så? 

E: För att när man får ett häfte och dom säger lös det här, då vill man bara göra fort så att det är över. 

E: Jaa, men det är väl just det här just att man får med alla, som jag tänker på min psykologilärare. Att 

hon liksom fick med alla i klassen eh nu stänger vi ner datorerna och så ehm gav hon oss frågor och 

diskuterade lite och det var intressant att höra alla svara och lyssna och så fick man svara själv. Sådär att 

men det är ju just det att alla är med på nåt sätt, att ingen sitter kanske och knappar på sin dator och så 

stör man sig på det eller ja sitter och småpratar. 

I: Så det låter som ni hade ett bra klimat under de lektionerna? 

E: Ja, det hade vi och det var just att alla var så inne i lektionen att ingen ville liksom knappa onödigt 

mycket på datorn. 

Även Beata lyfter något av detta men då i sammanhanget att eleverna fick välja 

examineringsform och att detta gemensamt skulle beslutas i klassen genom diskussion. Det 

finns även en demokratisk aspekt av att låta eleverna komma till tals och fatta gemensamma 

beslut.  

Claes lyfter flera gånger under intervjun att detta att ha roligt på lektionerna har en 

påverkande funktion. I förhållande till undervisning där behållningen upplevts som hög finns 

det också med.  

I: Om jag ställer frågan vilken typ av undervisning ger dig mest? 

C: Jaa, jag förstår hur du tänker. Då får det vara roligt på nåt sätt, vissa genomgångar somnar jag men på 

vissa genomgångar i andra ämnen så var jag helt med och lyssnade hundra procent, så det beror ju på 

läraren. Om läraren är bra på att gå igenom så lyssnar man som om det är det roligaste i världen, men 

om läraren är dålig på att gå igenom så somnar man. 

I: Okej, så när läraren gör en bra genomgång… hurdan är den? 

(…) 

C: Jaa, det var ju just det. Våran svenskalärare och historialärare dom var ju roliga, man fick ju skratta 

litegrann i klassen när de stod och berättade. Jag vet inte helt hur man ska göra det med fysik, men det 

är nog det som är nyckeln, då vaknar man och är med lite mer. 

Att kunna skratta i skolan verkar för Claes vara ett förlösande moment som inbjuder till ett 

vidare intresse. Han lyfter senare att historia var ett ämne där han hade kunnat tycka att det 

var tråkigt eftersom det var en äldre man som var lärare, ”men nu hade de en rolig gubbe som 

lärare.” Denna mer lustfyllda inramning kring ämnet verkar vara en nyckel för honom. Om 

det som sägs upplevs tråkigt tappar han intresset och somnar. Humor hör också samman 

med att hitta något som förbinder ämnet med eleven: ”Om en lärare på nåt sätt får dig att 

göra nånting så är det bra, det var mycket så historia va liksom, man ville göra det för man 

ville veta.” Genom Claes upplevelse av hur ämnet presenterats antingen somnar han eller vill 

veta mer.  

Beata önskar sig arbetsro och respekt. Hon beskriver att religionslektionerna har mer 

arbetsro än övriga lektioner och att detta beror på läraren:  

I: Arbetsro, ja. Är det någon lektion där ni har mer arbetsro än annars? 

B: Ja, religionen kanske. Där har vi rätt mycket respekt för läraren även fastän han är liksom på våran 

nivå. 

I: Vad är det som gör att ni får sån respekt för honom då? 

B: Jag tror att det är för att han är på vår nivå på ett annat sätt och då kan man få mer respekt och då går 

det lättare. 
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I: På vilket sätt är han på er nivå? 

B: Jamen han kan prata om annat och skoja. Han är liksom inte såhär strikt och stenhård utan han kan 

skoja lite med oss och så. 

 Beskrivningen av att möta eleverna på deras nivå återkommer här.  Arbetsro, respekt och att 

möta eleverna kopplas här samman till att utgöra något som Beata önskar sig. Utifrån det här 

beskrivandet bidrar läraren genom sitt bemötande gentemot eleverna till ett annat klimat i 

klassrummet. Även Beata tar härigenom upp fenomenet att ha roligt på lektionerna och hur 

detta påverkar respekten och intresset för ämnet. Alla intervjupersoner uttrycker i olika hög 

grad en relation till disciplinen i klassrummet. Ofta är det bristen på disciplin som lyfts fram. 

I Beatas fall skapar bristen på respekt högljudda yttringar: ”vi är inte alls sams i våra 

diskussioner så det slutar med att vi alltid sitter och skriker på varandra.” Beata beskriver 

klassens tjafs som energikrävande. Om hon själv får välja arbetssätt tar hon på sig hörlurar 

och arbetar ensam. Sammantaget ger Beatas svar en bild av en stökig skolmiljö.  

David lyfter framför allt vikten av att läraren besitter kunskap och verkar påläst som faktorer 

viktiga för en respektfull och disciplinerad klassrumssituation.  

I: Så vad är ett vinnande koncept? 

D: Ja, det är nog att vara hård. Vi hade ju en lärare under gymnasiet som var snäll. 

I: Mm 

D: Det var nog de lektionerna som var mest stökig. Han var för snäll, helt enkelt. Världens gulligaste 

människa så men han var för snäll så man ska nog inte ha en kompisrelation med lärare så utan det ska 

vara. Man ska ha respekt för läraren. 

I: Kommer respekten bara genom att läraren är hård eller finns det andra element som skapar respekt? 

D: Eh, kunskap absolut. Är läraren kunnig och påläst så inger det respekt och bidrar till en bra ordning i 

klassen, tror jag. 

Det som beskrivs här handlar om gränsdragning i förhållande till roller. Att vara lärare, men 

inte kompis för att hålla på respekten eller i varje fall komma närmare denna. 

Elina försöker ringa in varför lektionerna i psykologi upplevdes så positiva. Hennes 

resonemang lyfter hur läraren knöt an till ämnet genom diskussioner. I diskussionen ingår 

samtalet med eleven, att eleven inbjuds till ämnet genom att dela med sig av sina 

erfarenheter och förstå att dessa har ett värde både i förhållande till ämnet och till klassen.  

E: Och då fick man den liksom motivationen själv också. Men sen hade jag en annan lärare, han liksom 

stod och läste av sina anteckningar liksom och då får man inte samma motivation. 

I: Jag tänker det här drivet, hur kan du beskriva det? 

E: Hon var så här väldigt energisk, hon var väldigt liksom gick runt i klassrummet och förde diskussioner 

med oss samtidigt som hon lärde ut. 

Även Anna lyfter det positiva med diskussionen som strategi: ”när dom sitter och diskuterar. 

Då blir det som att man sitter och pratar om det mer som kompisar.” I citatet förstås att det 

fina med diskussionen är att nivåskillnaden mellan eleven och läraren upphör att vara så 

markant. Då ett möte kommer till stånd kan ämnet diskuteras på en nivå där det känns 

bekvämt och mer kravlöst. Av Annas resonemang förstås också att det inte bara sker ett 

utbyte mellan läraren och eleven utan även mellan eleverna: ”och när de andra pratar med en 

får man andra synvinklar, andras sätt att se på saker.” Att prata med eleverna och inte till 

dem fungerar även disciplinerande. Anna menar att den läraren som ”pratar med oss istället 

för matar information” får mer respekt. 
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5.1.2 Vikten av att ta ansvar för lärandet 

Det visade sig genom intervjuernas gång att elevernas upplevelser kring undervisningen i 

matematikämnet var en springande punkt. Anna pratade länge om matematiken och 

uttryckte sig delvis såhär:  

A: Jag är väldigt trött på skolan är jag. 

I: Hur blev du det? 

A: *skratt* nej men jag har aldrig tyckt att det var svårt så eller nånting det är bara att jag känner mig 

färdig med det. 

I: Okej, du vill göra nåt annat? 

(…) 

A: Ja, trött på skolan. Ja efter högstadiet. Ja på högstadiet blev jag trött efter, då är det skönt. 

I: Vad var det som hände i högstadiet som gjorde att du blev så trött? 

A: Ja, jag tyckte att det var väldigt svårt med matten. 

I: Aha. 

A: Så jag la väldigt mycket energi på den. 

(…) 

I: Vad hade hon för sätt att vara lärare, om man säger? 

A: Hon la sig i mitt personliga liv jättemycket. Hon ringde min mamma och frågade hur jag mådde för att 

jag hade svarta kläder på mig och när jag färgade håret svart. 

I: Okej, men alltså självaste ämnet? 

A: Ja, alltså det var ju många som tyckte hon var dålig. Det var väl ingen som tyckte om henne riktigt. 

Hon förklarade inte bra och förstod man inte så blev hon arg. 

Anna beskriver hur hon och matteläraren inte kommer överens och att läraren även ringer 

hennes mamma. Det handlar inte endast om ämnet utan även om eleven som person. Detta 

framgår av citatet ovan. Läraren upplevs arg gentemot eleverna och senare i intervjun 

beskriver Anna något likt en kamp. Hon gjorde ständiga omprov, men slutligen var det 

resultatet från nationella provet som säkrade att hon fick betyg i matematik.  

I Claes intervju framställs också matematikämnet som något betungande. Även om han säger 

sig ha lätt för att lära, känner han sig stundvis dum. 

C: Nej, jag är ju lågpresterande. Jag vet inte om jag har lätt för att lära eller inte. Jag har svårt att 

bestämma mig för jag har alltid tyckt att jag har lätt för att lära mig, men så känner jag mig så dum 

ibland. 

I: På vilket sätt då? 

C: Ja, alltså vissa mattegrejer. När alla andra förstår det, det kanske är för att jag inte lyssnar på 

lektionerna, när alla andra förstår då förstår inte jag och då känner jag mig dum. 

I: Okej, frågar du om hjälp då? 

C: Nej, ingen frågar våran mattelärare om hjälp. 

I: Hur kommer det sig? 

C: Nä, han var väl inte otrevlig men otäck att handskas med. 

I: Otäck? 

C: Jaa, han var inte vänlig i sin hjälp. Han var inte såhär, jaha du förstår inte det här, låt mig hjälpa. Utan 

han, vi gick igenom det här nyss, varför kan du inte det? 

I: Aa, han tog liksom ett kliv upp och tittade ner? 
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C: Mm, just det. 

I: Så hur funkar det i din klass om man inte förstår? 

C: Ja, på matten var det så i alla fall att man inte frågade om hjälp, där var det så att inga frågor ställdes. 

Här lyfter Claes en typ av bemötande där lärarens vertikalt högre position framhävs. 

Eleverna tystnar i förhållande till att ställa frågor vilket förmodligen hör samman med att det 

är en obehaglig upplevelse att dumförklaras. Även Elina har en längre utläggning om ämnet 

matematik. Här framhålls bristerna i högre grad ha att göra med bristande struktur och 

nonchalans.  

E: Ja, alltså det är väl typ grunden för att jag tyckte att det blev svårare på gymnasiet. När jag väl tog tag i 

matten, för att jag gjorde inte det på högstadiet. Vi hade ehm vi hade jättemånga olika lärare, vikarier 

och ingen struktur över huvud taget. Ingen som liksom brydde sig på det sättet liksom. 

I: Nej. 

E: Och då gjorde inte vi det heller. Så att där tappade jag nog jätte jättemycket där på högstadiet och sen 

var det svårare då att komma till gymnasiet då och försöka ta upp allting som jag liksom inte gjort klart, 

eller vad man ska säga, på högstadiet. 

I: Just det. Hade man kunnat göra det annorlunda, tänker du såhär i efterhand? 

E: Ja, hade jag greppat det på högstadiet då hade jag nog haft det väldigt mycket enklare eller lättare på 

gymnasiet med matten. 

I: Men det låter ändå som du lägger mycket ansvar på dig själv eller? 

E: Nej, det är väl lite såhär både och. Hade det funnits lärare där som liksom funnits där på 

mattelektionerna och inte bara suttit av tiden för att de är en timvikarie, då hade nog jag då hade liksom, 

då hade jag kanske tagit tag i det mer. 

Dessa tre elevers berättelser om matematikundervisningen har gemensamt att inte mötas i 

sina behov.  

5.1.3 Att koppla kunskapen till verkligheten  

Kopplingen till verkligheten och användbarheten har alla intervjupersonerna lyft på olika 

sätt. Genom att skapa en angelägenhet kring kunskap och dess nytta är det lättare att skapa 

ett intresse för ämnet.  

B: Sen försöker han alltid att få våra lektioner, även fast det inte går att få religionen att platsa just i vårt 

yrke, som är frisör, så försöker han alltid. 

I: Mm 

B: För om man pratar om olika religioner, för om vi får en kund som är av en annan religion så måste man 

kunna möta den. Eller just det här med identitet, vi måste ju acceptera vad för identitet som kunden har, så 

att försöka koppla det till yrket då. 

I: Mm 

B: Och det gör det ju mer intressant. 

Här har läraren försökt visa på relevanta band mellan ämnet och Beatas kommande framtid 

vilket i sin tur har skapat ett större intresse för att ta till sig ämnet. Sedan tidigare har hon 

berättat att läraren hade ett inkluderande och mer kamratligt förhållande till eleverna vilket 

möjligen påverkat inställningen till ämnet och även användningen av detta. 

David försöker ringa in hur han tror att hans intresse för något ämne triggas. I stort trycker 

han på betydelsen av välgjorda genomgångar och det han lyfter är framför allt vikten av att 

knyta an till verkligheten. 
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I: Mm. Är det något speciellt som triggar igång ditt intresse? 

D: Mm, det som jag kände under gymnasiet det som var intressantast var det som man känner att man 

har nytta av i framtiden. Så att det väcker nog mitt intresse. Inom matematiken finns det ju olika delar 

och vissa moment känns det som att man aldrig kommer att ha nytta av någonsin samtidigt som vissa 

moment kommer man ha nytta av i framtiden. 

I: Mm 

D: Och då kommer det visa hur man kommer få användning hur och varför man kommer behöva det 

här. 

I: Mm. 

D: Så knyta an till verkligheten tror jag är bra i genomgångarna för att väcka intresse. 

Han berättar att han har lätt för att lära och att han är målinriktad inför framtiden. Dock 

önskar han sig ett mer verklighetsförankrat innehåll i lektionerna – ”det blir mer verklighet 

att titta på riktiga case.” David pratar om företagsekonomi och menar att framtidsnyttan 

upplevs högre genom mer konkreta fall från verkligheten. Detta då det går att dra slutsatsen 

att kunskapen senare kan komma honom till del. Högtravande hypoteser upplever han inte 

som angelägna på samma sätt.  

Elina har en annan ingång till ämnet där hon rent generellt menar att det positiva med 

gymnasieskolan är valet till program som sker utifrån eget intresse och framtida ambitioner. 

På ämnesnivå lyfter hon kursen Lärande och utveckling: ”lite realistiskt tänkande i kursen 

och då kändes det som att det här det förstår jag.” Hon verkar ha kursens innehåll i tanken 

och beskriver att barns utveckling är något hon i verkligheten kan relatera till. Sammantaget 

skapar deras svar en känsla av att begripligheten och användbarheten är angelägen. Om det 

inte finns en självklar verklighetsförankring krävs det desto mer av läraren i förhållande till 

exempelvis intressanta genomgångar.  

5.1.4 Plikt och prestation 

Claes resonerar kring skolan som ”att det bara är att göra.” Han säger sig inte ha någon direkt 

arbetsglädje, men pliktkänslan är där. 

I: Egna reflektioner, finns det något annat du vill berätta som du tycker är viktigt? 

C: Jag tänker på jättemycket grejer. Egentligen, ehm jag har ju gett en ganska negativ syn på vad heter 

det min skolgång. Men jag vet inte om jag skulle säga att allt är så himla negativt, det är typ, det är en 

bara att göra känsla över det. Det är bara att göra. Jag har inte ehm arbetsglädje om man säger men jag 

tycker ändå att skolan är kul ibland. Vissa lärare är sköna, man har kompisar där och så är det kul att 

lära sig. Jag tycker om att läsa men studera är inte lika kul.  

Gymnasieskolan är inte ett val utan en självklarhet som man ska ta sig igenom. Arbetsglädjen 

infinner sig ibland, men det är få lektioner där han känner att han verkligen jobbat. Han 

beskriver det som att han inte känner sig stolt över sin insats i skolan utan det är mer en 

känsla av tomhet. Trots denna ganska energilösa beskrivning i förhållande till skolan har han 

ett målfokus som han presenterar så här: ”om jag inte vill nånting då tar man ju det bästa 

som finns ändå.” Han siktar mot att läsa en treårig ingenjörsutbildning. Han beskriver 

universitetet som något fint, en fin plats att vara. Utifrån ett resonemang om bildning som 

civilisationens grund ser han vetande och kanske då främst det akademiska vetandet som 

samhällsbyggande. Skolan är enligt Claes en grundläggande del i moderna civilisationer och 

”en bra väg till en karriär”.  

David pratar mycket om hur hans föräldrar har pushat honom. Genom sina högt ställda 

förväntningar på goda resultat har de skapat en bild över vart och i vilken riktning han måste 
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gå. Högskolestudier är en självklarhet och han beskriver hur hans två äldre bröder vilka båda 

läst på universitetet agerat som förebilder.  

I: På vilket sätt har de pushat dig? 

D: Hmm, men de har alltid varit involverade och visat ett intresse för mina resultat. Och ville redan i 

tidig ålder när man fick veta i skolan att man skulle ha positiva omdömen och bra betyg så de var 

positiva till. Ja, de var nämen visat intresse och varit delaktiga och uppmuntrat goda resultat. 

Den centrala position de andra intervjupersonerna beskrev att lärarna har kunde jag inte helt 

se hos David. Han lyfte hur lärarna kunde åtnjuta respekt genom att vara kunniga men i 

övrigt har lektionerna från hans sida setts som verktyg för att nå höga betyg. 

I Annas värld finns ingen möjlighet att skolka utan det är en självklarhet att gå till skolan och 

prestera. Att vara där och göra sitt bästa. Eftersom hon måste vara där har hon skapat en 

hållbarhet i förhållande till den. 

A: Alltså, man måste ju gå till skolan. Det är ju inte så att man kan skippa en dag.  

I: Så du gillar läget, ska jag tolka det så? 

A: Ja, det är ju inte som att det blir nåt dåligt av det som för vissa andra. 

 Hon har valt bort matematik och svenska 3, det vill säga högskoleförberedande ämne. Hon 

uttrycker sin prestationsorientering: ”att man så gärna vill ha ett bra betyg.” Hon relaterar 

här till plikten och prestationen.  

David och Claes uttryckte båda starka åsikter om ämnen som upplevdes onödiga. David 

menar själv att han kunnat nå bättre resultat om han valt att prioritera annorlunda. 

Samtidigt är han kritisk mot läroplanen på sätt att han tycker att man i skolan borde 

prioritera och i högre grad lägga mer tid på ämnen som i hans tycke är viktigare. De ämnen 

han främst lyfter är kärnämnen som svenska, matematik och engelska. Detta hör samman 

med att dessa ämnen i högre grad är viktiga för honom och hans syn på vad som är viktig 

kunskap än till exempel de praktiska färdigheter som musik, slöjd och bild ger honom. Claes 

åsikt var att språk var bortkastad tid då de språkkunskaper man hinner lära sig inte leder 

någonvart. Elina förhöll sig till läroplanen i termer av psykisk hälsa; att lärarna borde ingripa 

och underlätta för eleverna när prestationskraven överstiger vad eleverna mäktar med.  

E: Men det är väl just det som vi pratat om att jag tycker att det är viktigt att man lyssnar på eleverna 

med. 

I: Ja just. 

E: Alltså just det här med, är det mycket då ska man ta åt sig det och då. För att jag hade flera tjejer i min 

klass som mådde psykiskt dåligt just för att vi hade så mycket. 

I: Mm. 

Som ja så det tycker jag verkligen att man ska ta åt sig av vad eleverna tycker också. 

I: Mm och känna in. 

E: För hälsans skull. 

Beata uttryckte ett tydligt målfokus i förhållande till sina studier. Hon har siktet inställt mot 

att klara av sina studier och bli duktig inom sitt yrke som frisör. Det finns dimensioner av 

stolthet och ett eget driv. Hon nämner inget om högskolestudier utan har siktet inställt mot 

att bli bra inom sitt yrke och i framtiden kunna ta emot elever för att föra frisöryrket vidare. 

I: Hur ser du på framtiden? 

B: Jag tycker framtiden ser bra ut, jag har ju jobb nu efter skolan. 

I: Du vet redan att de har jobb? 
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B: Jaa 

I: Det är roligt! 

B: Ja, så nu ska jag göra mina lärlingstimmar, det är tre tusen timmar, det är typ två år är det och efter 

det får jag göra ett stort prov som heter gesällbrevet. Och efter det så är jag färdig frisör, helt och hållet. 

(…) 

B: Mm, anledningen till att jag vill ha gesällen för det är inget måste, men det är som ett bevis om att 

man är kunnig att man vet vad man gör, eh, sen måste man ha det för att ta emot elever från skolan sen. 

6 ANALYS 

Jag har valt att analysera mitt resultat genom delar av Bubers (2011) filosofi om 

mellanmänsklighet. Närmare innefattas denna av begreppen ”det sociala” och ”det 

mellanmänskliga”. Det analytiska arbetet har skett med stöd av Aspelins (2015) 

vidareutveckling av begreppen. Analysverktygen flätas ofta samman då pedagogiska 

processer sällan är entydiga och linjära utan det finns element från skilda fenomen och 

nivåer samtidigt. Bitarna tillsammans utgör ofta en mer rättvisande och förståelig bild.  

6.1.1 Glädjen i att lära 

Humor är ju väldigt, vi blir ju positiva när vi lär oss nånting, vi får ju lycka av att lära oss. Det är en av 

mänskligheten det är när om du verkligen har förstått nånting så blir man ju, det är typ som en 

blixtsnillestund när man förstår en mattegrej, ett mattekoncept. Då blir man ju också så glad, samma sak, 

alltså det är kanske samma sak vad heter det i historia, om man sitter där och är glad så sitter man där och 

lär sig och då är man också med och lyssnar.  

I citatet ovan beskriver Claes den förlösande funktion humor eller egentligen lärandet i sig 

har. Den genuina och bubblande glädje som uppstår när polletten har ramlat ner och en 

förståelse uppnåtts kring det man läst eller det läraren gått igenom. Hur glädjen i att 

verkligen lära sig är den inkörsport som krävs för att eleven aktivt ska vara med och lyssna 

och intressera sig för ämnet. Lustfylldhet blandas med lärande och eleven upplever en stund 

av genialitet och glädje när insikten kring något kommer. Ur Bubers perspektiv är detta 

genialiska ögonblick en Jag–Du–stund eller en mellanmänsklig upplevelse där Claes för en 

stund befinner sig i en upprymd känsla av att ha förstått. En av anledningarna till att vara i 

skolan är i hög grad att lära sig ämneskunskaper. För att komma till den punkt av aktivt 

lyssnande, en förmåga att ta in det som sägs eller förmedlas förutsätts intresse och 

mottaglighet. I Claes inramning av detta tolkas att glädjen är en sådan förutsättning; och då 

på flera plan. Under positiva känslolägen är det lättare att ta in kunskap – det är lättare att 

lära i ett glatt sinnelag eller i en vidare bemärkelse att det skapats ett intresse som öppnat 

upp inför kunskapen.  

Humor kan vara något som förbinder läraren, eleven och ämnet med varandra. För att nå 

fram genom humor krävs dels en kunskap om eleverna i förhållande till deras referensramar, 

men också en vilja att förstå var eleven är och möta dem i deras prestationskrav, 

hemförhållanden, ungdomskultur et cetera. Claes uttryckte att det är roligt att läsa, men inte 

att studera. Detta kan bero av att de ämnen han själv valt upplevs mer intressanta och 

lustfyllda; mer av ett kravlöst läsande för lustens skull. Den distinktionen är intressant då det 
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leder en att fundera kring varför. Hör det bristande intresset för studier samman med att det 

upplevs som tråkiga läsämnen, är för prestationsstyrt eller härrör ur bristande motivation? 

Det är oklart varför han upplever det så men det framkommer i intervjun att vissa lektioner 

upplevs så tråkiga att han somnar. I förhållande till Bubers begrepp handlar det humoristiska 

och det lustfyllda om en närhet i förhållande till eleven. 

6.1.2 Det sociala och det mellanmänskligas funktion i en undervisningssituation 

I Bubers dialogfilosofi om umgänget mellan människor (2011) preciserar han att allt som 

innefattar en sammankomst mellan människor ingår i det sociala. Utifrån Aspelins (2015) 

tankar i ämnet placeras även formella styrdokument som läroplanen inom den sociala 

dimensionen. Här återfinns även ramverket kring undervisningen, vilket handlar om de yttre 

förutsättningar som påverkar det inre rummet. Det sociala innefattar exempelvis att skapa en 

tydlighet kring målen för undervisningen, att samarbeta i lärarlaget för att eleverna ska nå 

uppställda mål, att se till att vikarier får information vid sjukdom et cetera. Den här 

processen befinner sig därmed ofta utanför klassrummet och är inte synlig för eleven på 

samma sätt som det mellanmänskliga.  

Den andra delen av begreppet, det mellanmänskliga, innefattar en dimension vilken kräver 

närhet i förhållande till relationer. För att komma nära någon krävs arbete för att förstå, en 

vilja att ständigt möta, att förhålla sig till och anpassa sig efter de förutsättningar eleverna 

har. Mellanmänsklighet kräver i högre grad en empatisk förmåga där det måste finnas ett 

intresse att se den andra ur dennes perspektiv, ett rollövertagande eller som Aspelin (2015) 

skriver: att omfamna eleven. Det kan tolkas som att Aspelin (ibid.) menar att den fruktbara 

mellanmänskligheten i förhållande till lärande handlar om en växelverkan, en slags 

fortlöpande spegling av den andre. Aspelin fokuserar mellanmänsklighet i förhållande till 

den direkta relationen mellan lärare och elev.  

I relationen mellan elev och lärare finns självklart ett ansvar från läraren i högre grad än från 

eleven då lärarens profession innebär att leda eleven mot uppställda mål. Med den ingången 

till ämnet förstås att det handlar om en professionalitet i förhållande till att lyfta människor. 

De ska hjälpas att nå sina bästa resultat i förhållande till sina förutsättningar. Genom ett 

mellanmänskligt ansvarstagande i förhållande till eleven är det lättare att förstå dennes 

särart och därigenom i högre grad nå en positiv upplevelse kring ämnet. Det som visar sig i 

mina intervjuer är att det inte finns någon universallösning som passar alla elever. Nyckeln 

är att ta ansvar genom att möta eleven där den är. Beroende av exempelvis vilket program 

eleven läser finns förmodligen skilda ambitioner i förhållande till olika ämnen. Detta är 

Davids åsikter kring praktiska ämnen ett exempel på; han hade läst vid ekonomprogrammet 

och hans fokus låg på kärnämnen vilka han i högre grad ansåg vara användbara för 

framtiden. Det är sannolikt så att hans ambition att läsa till ekonom hör samman med ett 

lägre intresse för praktiska ämnen. Lite av samma resonemang kunde avläsas även hos Claes 

men då i relation till språk. Han menade att det är onödigt att läsa språk eftersom det 

knappast ger någon framtida behållning då kunskapsnivån i ämnet inte når tillräckligt hög 

nivå. I skenet av hans ambition att läsa till ingenjör och att han läste vid ett tekniskt program 

kan hans attityd gentemot språk ses som förståelig. Deras åsikter hör hemma på ett socialt 

plan då vilka ämnen som ingår i en utbildning delvis ligger utanför deras valbarhet. Även om 

ämnena upplevs tråkiga och meningslösa måste de klaras av för betygens skull. Utmaningen 

här handlar om att koppla ämnena till ett möjligt framtida behov.  
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I det sociala eller Jag–Det-världen ingår enligt Buber alla dessa mänskliga möten där 

människor inte på riktigt förhåller sig till varandra som subjekt utan snarare som föremål. 

Den upplevelse David förmedlar när han säger att läraren stod och läste av sina anteckningar 

innebär både att läraren upplevs som osäker, men också att lektionen i sig inte upplevs som 

motiverande. Att läsa innantill är inte ett försök att närma sig eleverna i klassrummet, jag ser 

det snarast som ett försök för läraren att gömma sig antingen inför eleverna eller inför sin 

egen osäkerhet. I vilket fall är inte upplevelsen något minnesvärt som senare kan plockas 

fram och användas för att komma närmare ett ämne utan en presentation gjord utifrån 

nödvändigt ont. Den här typen av erfarenheter hör samman med Annas uttalande om att när 

man får ett häfte som ska lösas vill man göra det snabbt så att det fort är över. De beskriver 

snarast motsatsen av den växelverkan i pedagogiken som det mellanmänskliga innebär. 

Inlärningen närmar sig det mekaniska, där det som lärs ut inte förankras utan bara 

förmedlas. Fenomenet är socialt men inte speciellt fokuserat på någon slags möte utan 

närmast ren presentation och fokuserar ren prestation. Även Beata lyfter ett exempel där det 

sociala kontrasterar till det mellanmänskliga. Hennes ena lärare betonade ofta skillnaden 

mellan sig själv och eleverna i sitt sätt att formulera sig kring hur det var när han var ung. 

Distansen mellan honom och eleverna upplevdes mer uttalad och det kom inte till stånd 

något möte. Istället lyfte läraren fram sin syn på saker och ting plockade ur egen erfarenhet 

och inte relaterad till elevernas värld eller erfarenheter.  

6.1.3 Mellanmänsklighet och vikten av denna 

Elina återkommer till att beskriva hur psykologiläraren gick runt i klassrummet, diskuterade 

och ställde frågor till varje enskild elev. Hon upplevde att alla i klassen deltog i 

psykologilektionerna på något sätt och det började genom att alla stängde ner sina datorer 

och intresserade sig för medelevernas svar och även själv bidrog med reflektioner kring 

ämnet. Beskrivningen kan kopplas till en känsla av delaktighet och respekt vilket skett genom 

att göra ämnet intressant för alla att delta i. Genom detta grepp skapas en relation i 

förhållande till eleven där den blir individuellt sedd, får sin förståelse tydliggjord och får 

lärarens respons på detta. ”Hur skulle du tänka om detta hände dig?” Visserligen är ämnet 

psykologi ett ämne vilket i högre grad än exempelvis matematik kanske inbjuder till egen 

reflektion, men det är lärarens förhållningssätt jag vill närma mig här. Elina beskriver hur 

klassen fångades och intresset för ämnet var högt. Detta hör samman med den delaktighet 

läraren inbjuder till och skapar genom sitt mellanmänskligt didaktiska grepp. Vad som 

utspelas i mötet mellan läraren och eleven och vilken påverkan detta har på 

lärandesituationen, elevens mående och det faktiska lärande som sker är ett av den 

relationella pedagogikens grundstenar (Aspelin & Persson, 2011, Aspelin, 2015). Anna 

associerar vänskap till en lärare hon uppskattade då hon beskriver hur han pratade med 

eleverna som om de vore vänner. Det finns alltså en distinktion häremellan, men jag läser in i 

vänskapsuttrycket att det handlar om att visa eleverna respekt och närma sig deras 

verklighet. Hon beskriver en levande dialog där en kunskapsprocess såväl som ett möte 

kommer till stånd. Under den diskuterande typen av lektion har stress kring betyg och att 

leva upp till lärandemålen ersatts av något mer lättsamt och avspänt. Läraren har klivit ner 

från sin auktoritära position och försöker skapa arbetsglädje istället för att upplysa om att det 

måste ske en prestation i förhållande till kraven i läroplanen.  

 

 Att leverera användbar kunskap inför framtiden var ett återkommande tema i intervjuerna. 

Beatas upplevelser i förhållande till religion är exempel på detta. Eftersom hon läste vid ett 
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yrkesprogram är ämnena i högre grad skräddarsydda för just det yrket. Hon förstår 

svårigheten i att koppla samman religionskunskap med frisöryrket. Först säger Beata att det 

inte går att koppla religionskunskaper till frisöryrket men verkar ångra sig sedan när hon 

konstaterar att det faktiskt är så att hon som frisör måste acceptera vilken identitet kunden 

har. Hon beskriver det som att eleverna har rätt mycket respekt för läraren även om han är 

på deras nivå. Den egna insikten verkar förvåna henne; respekten kommer trots att han är på 

deras nivå och ändå är det under dessa lektioner de har mest arbetsro. Hon värdesätter hans 

försök att nå fram till dem och ser i efterhand att ämnet gett henne en behållning exempelvis 

då hon förstår att kunderna har skilda identiteter vilket hon måste förhålla sig till. Detta 

handlar om en mellanmänsklig akt där det behöver konkretiseras hur ämnet religion har en 

relevans i frisöryrket. Det verkar ha funnits en växelverkan mellan lärare och elev för att nå 

denna insikt. Just denna lärare i religion har också ett förhållningssätt till eleverna vilket 

Beata beskriver som att han i högre grad är på elevernas nivå genom en mer lättsam attityd. 

Jag läser Aspelin (2015) som att det sociala och det mellanmänskliga är dialektiska begrepp 

vilka för att fungera som bäst måste samarbeta. Detta för att det i alla ämnen finns uppsatta 

mål vilka eleverna förväntas nå. Dessa mål tillkommer i den sociala världen, men för att 

eleverna ska nå dessa krävs mellanmänskliga strategier. Lärarens mindre strikta framtoning 

där lättsamma inslag ingår kan ta udden av prestationskraven och därmed lättare nå fram. 

Lärandet sker likväl, men under mindre prestationsfokuserade och mer kamratliga 

förhållanden vilket kontrasterar till de lärare som kräver att det skriftligen ska presteras. 

Begreppet det mellanmänskliga (Aspelin, 2015) i förhållande till det sociala innebär i högre 

grad att ta ansvaret i lärandesituationen och visa eleven att den både som person och 

kunskapsinhämtare ses och tas på allvar. Helt enkelt att eleven och dennes behållning av 

undervisning är viktig. De positiva episoder eleverna specifikt lyft fram har haft detta 

ansvarstagande gemensamt. Deras skolupplevelser har därmed inte upplevts vara förgäves 

eller som att sitta av tiden. Utifrån elevernas berättelser har motivationen och lusten att lära 

uppkommit i flera steg; dels genom att göra verklighetsanknutna genomgångar, genom att 

engagera sig för att eleverna ska förhålla sig till ämnet på ett för dem relevant sätt och i det 

öppna klimat som bildas skapa möjligheter för att eleverna tillsammans eller enskilt ska 

kunna hitta lösningar. 

Buber (2013) uttrycker att det är förtärande att leva i Jag–Du–världens ständiga närvaro, 

men samtidigt blir den beroendeframkallande. Detta kunde jag se i intervjuerna exempelvis 

då en omtyckt lärare som entusiasmerat eleverna ersattes av någon annan. Eleven önskar sig 

tillbaka och ämnet utan just den specifika läraren tappar sin glöd.  

Intentionen med utbildning är inte att trycka ner individer eller försämra för dem men likväl 

kan detta vara ett faktiskt resultat. Claes beskrev hur han kände sig dum i förhållande till att 

inte förstå ”när alla andra förstår då förstår inte jag.” Då Claes upplevelse gestaltar sig såhär 

är hans verklighet i förhållande till ämnet inte positivt utvecklande. Det upplevda 

förnedrandet under mattelektionerna leder till att ingen vågar ställa frågor. Enligt Buber 

(2011) ingår detta i ett socialt sammanhang på så sätt att gruppen får en liknande 

referenspunkt, men det mellanmänskliga finns inte som ansats här – läraren har bildligt vänt 

eleverna ryggen och tar därmed inte ansvar för elevernas kunskapsinhämtning.  

Annas erfarenheter från matematiklektionerna innebar att läraren blev arg när eleverna inte 

förstod.  Det hon lärde sig av detta bemötande handlar dels om känslan av att inte bli mött, 

men också straffad inför klassen. Läraren skyddar på så sätt sig själv från frågande elever då 

det är obehagligt att utsättas för den typen av förnedring. När läraren reagerar med ilska lär 

man sig att frågandet är fel och får därmed lära sig att antingen söka kunskap på annat sätt 



28 

eller lära sig stå ut med att inte förstå. Effekten har också en påverkan på andra elever i 

klassen; det är knappast så att man vill utsättas för lärarens ilska i en klassrumssituation på 

grund av att man inte begripit vad läraren förklarat. I Annas fall ledde detta till en uttalad 

trötthet i förhållande till ämnet. Det skapades en känsla av utmattning vilken även kom att 

påverka andra ämnen. I ett större sammanhang kom hennes upplevelser i förhållande till 

matematikämnet att påverka hennes framtida val. Genom att lära sig att hon inte duger till 

valde hon senare bort matematikämnet och exkluderade sig själv från högskolestudier. 

Genom bristen på ett mellanmänskligt förhållningssätt kom hennes erfarenheter i just det 

här ämnet att få stora konsekvenser för henne. Den känsla av delaktighet och lärande genom 

relationer som funnits i andra ämnen uteblir och skapar en tomhet, uppgivenhet och kanske 

framförallt en negativ självbild kring matematikförmågan hos eleven.  

I mina intervjuer ser jag varje ämne och varje beskriven episod som en del men även som 

något som påverkar hur man ser helheten och hur förhållandet till skolan ter sig. Den 

gemensamma nämnaren för alla mina intervjupersoner är att motivationen till skolarbetet i 

olika hög grad hör samman med lärarens förmåga att möta eleverna på deras nivå. Beata 

uttryckte sig så här i förhållande till en lärare: ”han är på vår nivå på ett annat sätt och då kan 

man få mer respekt och då går det lättare.” Genom att lära känna eleverna och skapa en trygg 

lärmiljö skapas ett klimat där de kan lära sig på sina villkor. Intressant är också att flera 

elever lyfter sambandet mellan delaktighet på deras nivå och respekt. Den uttalade hierarkin 

skapar ett gap som leder till oordning, det är på så sätt inte möjligt att få ett fruktbart 

samarbetsklimat i klassrummet utan att engagera sig och försöka förstå och närma sig 

elevernas verklighet. Elinas psykologilärare diskuterar och tar med sig hela klassen i sina 

frågor. I sina försök att få eleverna att tänka själva och förhålla sig till det de läst används 

personligt riktade frågor som didaktiskt grepp ”hur skulle du tänka här?” Claes pratar om 

historieläraren som får eleverna att slappna av och skratta. Som jag ser det handlar det om 

närhet på så sätt att läraren skapar en relation till eleverna först och därmed lättare kan nå 

fram till dem. David återkom i sin intervju till att prata om kunskap som man kan ha nytta av 

i framtiden. Det handlar överlag om att skapa ett behov av att få veta mer, att det finns en 

spänning i att få till sig mera kunskap. Flera av intervjupersonerna pratar om den respekt 

som följer på att från lärarens håll möta eleverna på deras nivå. I mötet mellan eleven och 

läraren ligger kraven alltid latenta, men dessa i sig är inte problematiska utan det är sättet de 

presenteras på som blir avgörande för hur de möts.  

6.1.4 Förhållningssätt till prestationskrav 

Plikten i förhållande till att gå i skolan utgör det yttersta ramverket då vi har en skolplikt där 

alla barn har rätt till men även måste gå i skolan. Vikten av att prestera är underförstådd i 

alla skolsammanhang – beroende av hur väl eleven lyckats leva upp till de krav som ställs fås 

betyg som förväntas motsvara insats och prestation. Skolan som institution benämns i 

singular trots att det inom denna skiljer sig betydligt åt vad som krävs och vad som förväntas 

beroende av vilket ämne eller vilket program eleven läser. Mina intervjupersoner har alla sin 

egen infallsvinkel till prestationen som sådan och jag vill här titta lite närmare på hur de 

uttryckt sig i förhållande till detta. 

David beskriver sin prestationsfokus som något han fått med sig från början då hans 

föräldrar tidigt uppmuntrat positiva omdömen och bra betyg och deras relevans för hans 

framtid. Han har som jag ser det internaliserat yttre förväntningar och gjort dem till sina 

egna. Han menar att det är så han lärt sig att man gör; går man i skolan ser man helt enkelt 

till att få goda resultat. I hans fall menar han att detta hör samman med de förebilder han har 
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hemma; både i form av äldre syskon som skaffat högskoleutbildningar men också i 

förhållande till hans föräldrars inställning till utbildning. David menar att lärare med stora 

ämneskunskaper vilka visar på sin kompetens i högre grad får respekt och skapar ett 

studiemotiverande klimat. Han har siktet inställt på en lång universitetsutbildning och 

beskriver själv att han har lätt för att lära. Som jag ser det hör detta samman med hans 

prestationsfokus där han i sin individuella stil uppmuntras av en hög kunskapsnivå och stora 

krav. Hans resonemang tangerar den forskning som visar på att högpresterande elever 

uppmuntras av kunskap i högre grad än mer mjuka värden.  

Elina önskar sig en högre grad av empati och förståelse och menar att man för hälsans skull 

behöver se över vad eleverna klarar av i förhållande till kravmängden i skolan. I så mening en 

uttryckt önskan om att skolan inte bara ska styra in sig på formella krav och ämnesmässiga 

riktlinjer utan se till hela människan med sina förutsättningar och situationsbundna 

möjligheter att klara av de krav som ställs. I övrigt har hon en syn på skolan som att den ska 

leda henne till ett framgångsrikt liv där hon får ekonomiska möjligheter att göra det hon vill i 

förhållande till exempelvis resande. Hon uttrycker också en tacksamhet i förhållande till 

skolan som gett henne insikter som hon tror kommer vara användbara i livet. 

Anna beskriver skolan som en plikt – hon har en skyldighet att gå till skolan och det finns 

därmed ingen valbarhet i förhållande till detta. Däremot har hon valt ämnen så att hon ska 

klara av att fullfölja skolan. På ett övergripande plan är vissa ämnen mer ansträngande än 

andra då det är pressen kring betyget som styr ämnet i sig. Det är inte kunskapen utan 

prestationen som fokuseras och stryper motivationen. Hon är diffus i förhållande till sin 

framtid och det verkar framför allt vara betygen i sig som är viktiga, att det är viktigt för 

henne att inte bara klara ämnet utan att även göra det med gott resultat och höga betyg. 

Claes uttrycker att han uppskattar att läsa men att studera upplever han inte lika positivt. Jag 

tolkar detta som att de ämnen han själv valt upplevs mer inspirerande för honom. Genom 

detta efterlyser han snarast mer av ett kravlöst läsande där han kan läsa för sin egen lust och 

intressets skull. I förhållande till den skolmässiga prestationen är han inte intresserad av att 

få höga betyg utan nöjer sig med godkända betyg för att klara av att komma vidare till 

universitetet. Han säger sig inte ha ett klart framtidsmål för sig men är ändå väldigt 

medveten om de krav som ställs för att komma vidare. Han uttalar inte klart att det är plikten 

som styr honom men den ligger latent i hans utsagor. För att få ett jobb och för att trygga sin 

framtid måste han klara av de här universitetsstudierna han har i sikte. 

Beata har ett tydligt mål i förhållande till sina studier. Hon nämner inte högskolan över 

huvud taget utan fokuserar på att bli duktig inom sitt yrke. Hon uttrycker med glädje hur hon 

upplever att framtiden ser ljus ut då hon redan har ett jobb att gå till. Det är oklart hur 

hennes målfokus kom till men det finns där och även om hon upplever sin klass som tjafsig 

och önskar sig mer ro att studera är hon envetet på väg mot sitt mål. Hon har i så måtto en 

hög inre motivation och låter inte sina planer rubbas av yttre störningar. Hennes relation till 

prestation är att hon genom att jobba hårt når dit hon tänkt sig.  
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7 DISKUSSION 

Här diskuteras resultatet och sammanförs med den tidigare forskning som presenterats. 

Delar av de teorier som använts kommer att kopplas till det resultat studien visat. För att 

enklare få en överblick av diskussionen har den delats in i rubriker kring de olika ämnen som 

lyfts. Avslutningsvis skrivs några förslag ut till fortsatt forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 

Vilka omständigheter menar eleverna ligger till grund för den styrka deras motivation för 

närvarande har? Som jag kunnat se har motivationen i förhållande till vissa ämnen och i 

förhållande till att klara av skolan i stort inte bestått av samma fenomen. I förhållande till 

vissa ämnen har eleverna preciserat att de upplevt vissa ämnen vara roligare, mer 

stimulerande. Detta har i hög grad varit beroende av läraren då man uttryckt hur 

diskussioner, närhet, vänskapligt sätt att förhålla sig gentemot eleverna, hög kunskapsnivå, 

verklighetsanknytning, humor och att bli sedd som viktiga faktorer för att ett ämne ska 

upplevas roligt och ge en behållning. Ämnen som innehållit de faktorer vilka eleverna pekat 

på har av dem själva beskrivits som favoritämnen och ämnen som de sett i retrospektiv kan 

sakna. Alla mina intervjupersoner beskrev sin intention att komma vidare och fullfölja sina 

studier på olika nivåer, dock med olika ingångar beroende av skilda omständigheter. Det 

verkar som att elever trots att de inte tycker att skolan tillför dem det de behöver och önskar 

sig ändå har en uttalad pliktrelation i förhållande till denna. Eftersom denna pliktkänsla är så 

stark presterar de som ett måste. I så måtto är svaret på min första frågeställning att den 

motivation eleverna upplever sig för närvarande ha är baserad på de mål de satt upp för sig 

själv och som en fortsättning av detta att kunna bemästra ett vuxet liv.  

Hur yttrar sig dessa omständigheter i förhållande till lärandet? Elevernas målbilder påverkar 

dem i hög grad och det är här jag kan se att deras upplevelser i skolan påverkat dem. De mål 

man sätter upp för sig själv hör samman med det man själv tror sig kunna klara av. Och vad 

man tror sig klara av hör samman med de erfarenheter man har med sig (jfr Wery & 

Thomson, 2013). Några har mer tydliga mål, andra mer diffusa men gemensamt för dem är 

att de vill klara av skolan då den är ett medel för att nå målen. Det som framkommer är att 

två av fem studenter drivs inifrån, mer fokuserat. De andra tre har mer ambivalenta 

relationer till skolan. Det finns en underliggande önskan om att skolan hade kunnat ge dem 

mer och i högre mån lyckats lyfta just deras speciella förmågor. En har tappat sin ambition, 

en vill läsa på universitetet av vad det verkar ren pliktkänsla och den tredje vill bli 

framgångsrik men inte studera vidare just nu.  

7.1.1 Individens införlivade krav 

Aspelin (2015) tar stöd hos Byung-Chul Han och dennes resonemang kring människan som 

lydnadssubjekt kontra prestationssubjekt. Han menar att detta innebär att individen 

internaliserat lydnadskulturen och tolkar den i termer av att fritt kunna prestera mer. Detta 

är en dubbelbottnad utveckling, då det förvisso kan vara positivt för de elever som förmår 

leva upp till prestationskraven. Å andra sidan riskerar människor att slås ut i högre grad 

beroende av hur smalt preciserat prestationskravet är. Han (ibid.) uttrycker vidare att elever 

måste förstå att de är värdefulla i egenskap av sig själva; att deras värde inte avgörs av de 
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prestationer de uppnått. Men detta glöms bort då den dominerande prestationsdiskursen 

råder och lärare i allt högre grad pressas att arbeta effektivt. Kortsiktiga mål att höja 

elevernas resultat kan få urholkande effekter i förhållande till elevernas särart.  

7.1.2 Lärarens förhållningssätt och dess påverkande effekt 

Vad gäller matematikämnet specifikt var det intressant att detta i hög grad omgärdades av 

negativa tankar och erfarenheter. I övrigt kunde jag inte se att en specifik ämnestillhörighet 

påverkade upplevelsen utan eleverna pekade på lärarens sätt att förhålla sig till dem och 

synen på deras lärande i stort som centralt för hur ämnet upplevdes. Den kompetens de 

populära lärarna besuttit har handlat om att knyta an till elevernas verklighet, att prata med 

dem på deras villkor och haft ett visst mått av demokratiska och empatiska inslag. Genom sin 

relationsskapande pedagogik har dessa populära lärare lyckats fånga eleverna i högre 

utsträckning. De relationella aspekterna har väckt elevens nyfikenhet, skapat ett meningsfullt 

lärande samt utformat en situation där eleverna känt sig trygga nog att ta in andra elever i 

sitt lärande. I övrigt har det funnits andra faktorer som exempelvis elevernas skolsyn vilken 

till viss del bidragit till deras attityd i förhållande till skolarbete. 

7.1.3 Den relationella pedagogikens betydelse  

Synen på undervisning och hur denna ska bedrivas ändras utifrån vilken politik som förs och 

anpassas efter samhället i övrigt. Uppsatsens ingång handlar om den relationella 

pedagogiken och dennas betydelse. Varför är då det så viktigt och vad har egentligen den här 

uppsatsen bidragit med för kunskap? I inledningen nämns bland annat hur skolans 

disciplinära problem ska lösas genom hårdare tag mot eleverna vilket i sin tur ska höja 

kunskapsnivåerna. Enligt den forskning jag läst inför den här uppsatsen och genom vad 

eleverna berättat för mig i sina intervjuer är det kanske inte riktigt så. Elever intresserar sig 

mer och känner i högre utsträckning att ämnet är relevant om de själva får vara delaktiga i 

lektionerna. Att eleverna på riktigt förstår sitt värde och får en känsla för att de i egenskap av 

sig själva har betydelse och kan tas på allvar är viktigt. Då självförtroendet och tron på att 

kunna klara av framtida utmaningar finns kan en djupare inlärning ske. Dåligt 

självförtroende i förhållande till studier hör samman med upprepade återkopplingar om att 

man inte räcker till (jfr Wery & Thomson, 2013). För att stärka den egna inre drivkraften är 

det av vikt att fokusera mer på relationens påverkan på eleven. Den grundläggande tron på 

att klara av börjar med att någon annan tror på dig. I skolsammanhang har läraren en 

maktposition i förhållande till eleven och den relationella pedagogiken fokuserar bland annat 

på vikten av att i mötet med eleven skapa ett möte där elevens ses som sig själv och tas på 

allvar. Detta ses som grogrund för en konstruktiv fortsättning där eleven i högre grad vågar 

satsa på sig själv. Att eleverna lyckas i skolan och klarar av sina studier är inte bara till nytta 

för dem själva utan även till gagn för samhället. Trygga individer är framförallt en tillgång för 

sig själv men i förlängningen en tillgång för sitt sammanhang. Hennes självförtroende och 

självkänsla påverkas dock av yttre påverkan och som jag ser det är detta den relationella 

pedagogikens främsta vinst; människans rätt att bli sedd som den hon är och att hon är god 

nog i egenskap av sig själv skapar ett mervärde exempelvis i form av förbättrad motivation att 

ta tag i skolarbete. 
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7.1.4 Metodreflektion 

Utgångspunkten i fråga om metodansats handlar om vad intresset i frågan är. Det vill säga att 

ta ställning till hur jag bäst kan förstå det fenomen jag är intresserad av (Fejes & Thornberg, 

2015). Då syftet handlar om att ta del av någons upplevelser av ett fenomen och hur detta 

påverkar den intervjuade har jag valt att närma mig fenomenet kvalitativt. Angreppssättet är 

inspirerat av det fenomenologiska då detta fokuserar intervjupersonens upplevelse och 

möjliggör en analys där den upplevda meningen blir belyst (Denscombe, 2009). Elevernas 

upplevelse är kärnan i fenomenet då jag är intresserad av vilken attityd till lärande eleverna 

har i förhållande till skolan och vad de själva anser att denna är beroende av. Att göra 

intervjuer är på ett sätt riskabelt då svaren kan gå åt skilda håll men detta är samtidigt lite av 

det intressanta med metoden där ny insikt om fenomenet möjliggörs (Kvale & Brinkmann, 

2009).  

Fejes och Thornberg (2015) menar att det i den kvalitativa forskningen behöver ställas frågor 

kring om det spelar någon roll om olika forskare kommer fram till olika resultat i samma 

studie. De menar att det är en central fråga att uppmärksamma relationen mellan forskaren 

och det den forskar kring. Eftersom de kategorier som kommit ur mitt intervjumaterial är 

skapta av mig, genom min förståelse kan min kategorisering skilja sig åt jämfört med någon 

annans kategorisering. Detta då min förståelse är baserad på vad jag har för ingång till 

ämnet, teoretisk bakgrund, utbildning et cetera. Med denna insikt förstås att 

forskningsresultatet här är en tolkning av verkligheten där jag med min bakgrund är ett 

verktyg i tolkningsprocessen av texten (a.a.). 

Så nära som möjligt ville jag återge och förmedla det mina intervjupersoner berättat. Dock är 

det sig så att det genom processen från problemformulering till färdig uppsats har skett ett 

antal påverkande korrigeringar från min sida, exempelvis genom textbearbetning och analys 

där jag tänkt, skrivit och förhållit mig till materialet. Även om jag försökt hålla mig neutral 

tror jag inte det är möjligt att helt bortse från sig själv, sina kunskaper, erfarenheter et cetera.  

7.1.5 Resultatet i förhållande till tidigare forskning 

I den tidigare forskning jag presenterat fanns Nordenbo m.fl. (2008). Den mest 

framträdande punkten i deras forskningsgenomgång handlade om lärarens förmåga att på en 

social nivå kunna knyta an till sina elever och därmed bland annat kunna bidra till en ökad 

motivation. Det är underförstått att Nordenbo syftar till inlärning av det som ska läras in 

enligt exempelvis läroplanen, men det uppenbara i min studie är också att eleverna lär sig 

icke avsedda kunskaper som att ses som lågpresterande eller allmänt underordnade läraren. 

Hugos (2007) avhandling beskriver hur barn som farit illa i grundskolan kunde få ökade 

kunskaper men också en mer positiv syn på sig själv och de egna möjligheterna. Detta skedde 

genom ett annorlunda och för dem mer meningsfullt lärande på gymnasiet där de i större 

mån möttes som sig själva.  

Mitt resultat visar på att den centrala figuren i klassrummet är läraren, vilket både Nordenbo 

(2008) och Hattie (Aspelin och Persson, 2011; Aspelin, 2015; Skolverket, 2009) kom fram till 

i sin meta-metaanalys. Och i likhet med Aspelin (2011; 2015) och Giota (2002; 2013) finns 

beröringspunkter och aktuella fokusområden hämtade från alla. Närmare betyder detta att 

det sätt på vilket interaktionen mellan lärare–elev går till har betydelse för hur utbildningen 

upplevs.  Vad som sker i mötet mellan läraren och eleven har betydelse för både lusten att 

lära och upplevelse av framtida möjligheter. Det är skolans inre liv som fokuseras framför 
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andra faktorer. Relationerna, kopplingen till elevernas verklighet och ansvaret för 

inlärningen har lyfts i förhållande till vad som är speciellt viktigt i inlärningssituationen.  

7.1.6 Förslag till fortsatt forskning 

Det som tydligast framträdde för mig var tre faktorer, varav den första bestod i 

samstämmigheten från flera av mina intervjupersoner om matematikämnets funktion som 

den springande punkten. Flera dröjde sig kvar vid och beskrev de upplevda bristerna och den 

negativa påverkan som undervisningen i matematik haft för deras syn på ämnet – och i ett 

fall haft en avgörande roll i att skapa en uttalad skoltrötthet. På vilket sätt kan 

matematikämnet göras mer vardagsnära och tillgängligt och hur skapar en matematiklärare 

ett fruktbart möte i klassrummet? Det är frågor som tål att tittas på. Hur skapas en 

motiverande dialog i matematik? Utifrån mitt resultat och samhällsdebatten i övrigt, bland 

annat genom de resultat Pisa-testerna visar, är matematik ett problematiskt ämne.  

Den andra faktor som intog en särställning kom att intas av det eleverna benämner som 

diskussion. Dessa diskussioner har haft inslag av att skapa en verklighetsförankring, varit i 

form av dialoger mellan lärare och elev samt haft en vilja att möta eleverna där de är i sin 

verklighet. Det står klart att mina intervjupersoner är överens om att nyckeln till ett 

motiverande klimat i klassrummet ofta kommer att handla om huruvida läraren i fråga lyckas 

förankra ämnet i verkligheten och skapa en idé om användbarhet av de kunskaper eleverna 

förväntas tillägna sig. Ett krasst ”det står i läroplanen” är inte speciellt motiverande. Det står 

klart att en bra lärare dels måste vara kreativ, engagerad och i synnerhet ha ett genuint 

intresse för eleverna och deras lärprocess. I detta finns aspekter av Bubers tankar om 

medmänsklighet där det finns en verklighetens kraft i att få befrias till att bli den man är 

(Buber, 2011).  

Den tredje faktor som framkommer är förmågan att koppla ämnet till elevens verklighet eller 

tänkta verklighet. Att knyta eleven och ämnet till varandra verkar vara en framgångsfaktor i 

förhållande till att dels skapa ett intresse för ämnet men även för att lyckas hjälpa till att 

skapa ett inre driv att vilja veta mer om ämnet. Verklighetsförankringen verkar i sig vara en 

motiverande faktor. 

Framtida forskning skulle förslagsvis i högre grad undersöka mötet mellan lärare och elev 

och hur innehållet i detta möte påverkar elevernas syn på sig själv, sin kompetens, förmågor 

och framtida möjligheter. 
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BILAGA A MISSIVBREV 

 

Hej! 

 

Jag heter Camilla Folkegård och studerar på det beteendevetenskapliga programmet vid 

Mälardalens högskola. Nu skriver jag mitt avslutande arbete i utbildningen, vilket är en 

uppsats i pedagogik. Uppsatsens syfte är att få en inblick i ungdomars upplevelser av 

skolarbetet.  Det skulle vara värdefullt för mig att få intervjua just dig för att få ta del av dina 

erfarenheter kring detta.  

Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter och följer forskningsetiska principer vilket innebär att 

deltagandet är frivilligt och att intervjun när som helst kan avbrytas.  Ditt deltagande 

behandlas konfidentiellt genom att ditt namn fingeras i materialet och att det som sägs endast 

kommer användas till den här studien. Intervjun kommer att spelas in. 

Om du är intresserad av att bli intervjuad och delta i min studie får du gärna sms:a mig så 

sms:ar jag tillbaka till dig. Självklart går det även bra att ringa mig eller mejla på 

nedanstående adress. Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare, Ulla Alsin, för mer information.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Camilla Folkegård          cfd10001@student.mdh.se   

                                        0737-195758 

Ulla Alsin, handledare    ulla.alsin@mdh.se  

Avd. för vuxenpedagogik, rum H576, Drottninggatan 16A, Eskilstuna 

                                         016-153431                                                 
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BILAGA B INTERVJUGUIDE 

Innan start: informera om frivillighet, rätten för intervjupersonen att avbryta när som helst, 

konfidentialitet och fråga om det är okej att intervjun spelas in. 

Allmän information 

Hur gammal är du? 

Vilken klass går du i? 

Tankar kring lektionstid 

Beskriv en lektion där du upplever att det gick bra för dig. 

          Varför tror du att det gick så bra? 

Berätta om en lektion där du upplevde att det inte gick så bra. 

          Varför tror du att du upplevde det så? 

Vilken/a typer av undervisning upplever du ger dig mest?  

          Varför tror du att det är så?  

Om du fick bestämma hur skulle lektionerna se ut? 

Finns det något annat du tycker är viktigt under lektionerna? 

Vilka är dina favoritämnen? Hur kommer det sig? 

Tankar om den egna rollen 

Vilken roll har du i klassen? 

Varför tänker du så? 

På vilket sätt skulle du kunna skapa en bättre studiesituation? 

Framtidstankar 

Berätta om dina framtidsplaner?  

                  Hur kom du att tänka på det? 

Hur tänker du om att studera vidare?  

                  Hur tror du det kommer sig?  

Övergripande tankar och känslor om skolan  

Hur tänker du om skolan? Varför tror du att du tänker du så? 

Vad tycker du är positivt med skolan? 

Vad upplever du som negativt? 

När du kommer hem från en skoldag hur känner du då inför skolan? 

Egna reflektioner 

Finns det något annat du vill berätta? 
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