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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att prova ut ett verktyg bland en grupp blivande lärare i 

träning i mänskliga relationer (Human Relations Training eller HRT). HRT är en utbildning i 

hur man kan kommunicera med bl a elever, kollegor och föräldrar för att skapa goda relatio-

ner och konstruktivt hitta lösningar till konflikter och andra problem. Tidigare forskning visar 

att blivande lärare samt nyblivna lärare i Sverige anser sig ha goda ämneskunskaper men upp-

lever en osäkerhet i det kommunikativa mötet vid exempelvis konflikter och vanliga problem 

som kan uppstå i det vardagliga mötet med elever och andra personer. I USA har det sedan 

decennier ingått HRT i lärarutbildningen, men då vi inte fann någon tidigare koppling till 

HRT i den svenska lärarutbildningen blev det intressant att prova HRT:s rekommendationer 

med kunskaperna som snart nyblivna lärare i Sverige har. En av oss författare fick en utbild-

ning i HRT, i USA. En av böckerna som användes i utbildningen heter Human Relations De-

velopment (HRD) och oss emellan växte följande två forskningsfrågor fram: 

 Vilka hinder och möjligheter kan ses bland blivande lärare i kommunikation 

med elever, kollegor och föräldrar och hur jämförs de med riktlinjerna som 

finns i HRT-boken, HRD? 

 Hur svarar några blivande lärare på preciserade kommunikativa situationer i 

skolan såsom de presenteras i HRD och hur skall man kunna förstå svaren med 

HRD som utgångspunkt? 

En enkätundersökning gjordes på en universitetsgrupp snart nyblivna lärare, som läser sista 

terminen på sin lärarutbildning i Sverige. Totalt deltog 42 lärarstudenter. Resultaten på re-

spondenternas enkäter jämfördes med de riktlinjer och definitioner som finns i HRD. Under-

sökningens resultat visade att enigheten mellan respondentgruppen och HRD ligger på en nivå 

som möjligen skulle nås om respondenterna svarade på enkäten på ett slumpvist sätt. 



 

 

Abstract 

The purpose of this study is to determine if there may be a benefit in introducing Human Re-

lations Training (HRT) into the teaching education programs within Sweden. HRT has been 

shown to help teachers communicate with students, colleagues, parents and others in order to 

create beneficial relations and constructively find solutions when conflicts and other problems 

arise. Prior research has shown that teachers who are beginning their careers within Sweden 

find that they have been well-educated within their subjects but that they have difficulties 

when they are confronted with situations that involve Human Relations (HR), that is to say 

conflicts and arguments and just plain day-to-day getting along with students and other 

people. In the USA, HRT has been incorporated within teacher training programs for decades. 

Because of the difficulty in finding such training within Sweden’s teacher training programs, 

it is of interest to compare the HR-skills of a group of impending teachers (who have been 

educated in Sweden) with the skills that HRT recommends. One of the authors of this thesis 

received HRT in the USA. Human Relations Development (HRD) is the title of the primary 

book used during the training and the book is what inspired these research questions:  

 What are the skills that can be found among a group of soon-to-be teachers, in 

regards to their communication with students, colleagues and parents, and how 

do these skills compare with the guidelines established in the HRT book, 

HRD? 

 How do these soon-to-be teachers respond to certain given situations that are 

presented in HRD and how does one interpret their responses while using HRD 

as an authoritative reference? 

A questionnaire study was performed on one group of students during their last term of teach-

er training at a Swedish university. 42 students participated. The students’ responses in the 

questionnaire were compared to the guidelines and definitions contained within the said book, 

HRD. The results of the questionnaire show that, as a group, the students performed at a level 

comparable with that which likely would be achieved if the group were to answer the ques-

tionnaire’s questions in a random fashion.  
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1 Inledning 

För att bli färdig lärare och gå ut i det yrkesverksamma livet har utbildningen på flera sätt 

förberett med olika kunskaper. Ett centralt kunskapsinslag i lärarutbildningen är kommunika-

tion och enligt John Dewey (1916/2002) är all kommunikation bildande. Vidare förekommer 

kommunikation i olika former, vilka kan förmedla olika sorters budskap beroende på nyansen. 

Olga Dysthe (1996) talar t ex om kommunikation i form av monolog, dialog, flerstämmighet 

och autentiska frågor. Tomas Englund (2000, 2003), samt Eva Hultin (2007) och Kent Lars-

son (2007) betonar vikten och problematiseringen av det deliberativa samtalet. Men hur kan 

de ovan nämnda exemplen på kommunikation användas på ett bra sätt praktiskt i det vardag-

liga kommunikativa mötet med elever, lärare, föräldrar m fl?  I en studie av 23 lärarstudenter 

och 25 nyblivna lärare (Paulin 2007) visades att nyutbildade lärare har goda förberedande 

ämneskunskaper men saknar konkreta verktyg då de ska bemöta och förstå elever, lärare samt 

föräldrar i det vardagliga mötet i skolan. Lisbeth Henricssons (2006) undersökning av 86 åk 1 

lärare i en medelstor svensk stad visade att lärarna använder ett väldigt litet strategisortiment, 

samt att det finns ett stort behov för mer strategier och socialträning, särskilt när de möter 

elever med beteendeproblem. Detta kan tolkas som att lärare behöver praktiskt grundläggande 

kommunikationsträning som kan vara användbart i deras skolarbete. 

Enligt Eva Rusz & Lennart Lundquist (1997) sker i de kommunikativa mötena en kontakt där 

information delas och byts. Vidare menar Rusz & Lundquist (1997) att vi gör det oavsett om 

vi vill det eller inte, omedvetet eller medvetet. Lärare har en central roll som sändare av in-

formation, att skapa förhållanden för aktivitet och inlärning, hålla aktiviteterna igång samt att 

bedöma och värdera arbetssätt, ge vägledning och uppmuntran mm. Ola Stensaasen & Olav 

Sletta (1997) anser att kommunikationen spelar en avgörande roll till det som utspelar sig i 

klassrummet. Avgörande för det sociala klimatet, inlärningen, för motivationen och för ele-

vernas och lärarnas personliga utveckling och harmoni. Vidare kan kommunikationen skapa 

möjligheter till en trygg omgivning, vilket gynnar elevernas möjligheter att utvecklas till att 

våga bli utforskande i sitt beteende (Normell 2008), testa gränser (Nordahl, Sörlie, Manger & 

Tveit 2007) samt att lära sig självständighet (Normell 2008). Som lärare möter du elever, kol-

legor och föräldrar och i det mötet har lärarens sätt att kommunicera betydelse för hur utgång-

en i ett samtal formas. En ganska viktig uppgift kan nog påstås då skolan är en central mötes-

plats för olika sorters individer (Spowe 2003, Hjörne & Säljö 2008). Detta då kommunikatio-

nen kan skapa konflikter och motsättningar, kan den även fungera som ett medel för att däm-
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pa dem. Vidare kan eleverna i kommunikationen utveckla ömsesidiga och positiva relationer 

med varandra. För att kunskap och demokrati ska kunna höras kan ett medel vara kommuni-

kation. I läroplanerna (Lpf 94, s 11; Lpo 94, s 12) står det att läraren ska ”få stöd i sin språk- 

och kommunikationsutveckling”. Läraren skall även enligt Lpo 94 stimulera elevernas kom-

munikationsutveckling: 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, 

läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro 

till sin språkliga förmåga (Lpo 94, s 5). 

Skolan ska utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens…(Lpf 94, s 5). 

 

Det kan underlättas om läraren får verktyg att använda sig av i kommunikationen. Det finns 

litteratur som beskriver kommunikation och dess former men där det saknas detaljer om hur 

man kan genomföra detta i praktiken. I lärarutbildningen i USA får blivande lärare utbildning 

i kunskapsområdet Human Relations (HR). I fyra delstater är det obligatoriskt att man har fått 

Human Relations Träning (HRT) innan man får arbeta som lärare  

(http://home.earthlink.net/~teachercertification/AtGlance.htm#Items 05-09-2008). 

Konkreta, praktiska verktyg att använda sig av i det kommunikativa mötet presenteras i HRT, 

men som lärarstuderande borde man få ta del av det i sin lärarutbildning (Brusling & Ström-

qvist 2007). Då en av oss fått utbildning i HR visste vi att det fanns konkreta verktyg som är 

riktade mot bl.a. lärare och då HR visat på goda resultat i USA (Gazda, Asbury, Balzer, Chil-

ders & Walters 1991, s 5) blev det intressant att studera HR närmre.  

Emilie Kinge (2000) skriver om ett program som används i USA och som finns i litteraturen 

under olika rubriker, t ex ”Human Relations Development” (Gazda m fl 1991), ”Human Rela-

tions Training” (Hand & Slocum 1972); samt ”Interpersonal Skills” (Carkhuff 1983), ”Com-

munication Skills” (Nerdrum 1997), ”Intervju- och samtalsmetodik” och ”Kommunikations-

träning” (Kinge 2000). Våra erfarenheter som lärare och den litteraturen vi läst rekommende-

rar att lärare i Sverige bör kräva praktiska verktyg som de kan använda sig av i vardagen, dag-

ligen. I forskning som gjorts kring vad lärare saknar och inte saknar i sin kompetens när de 

blir lärare och börjar arbeta har framkommit att lärarna har ämnes- och pedagogiska kunska-

per, men enligt lärarna själva (Paulin 2007) samt forskare (Henricsson 2006, Paulin 2007) 

finns det brist på praktiska kommunikationskunskaper. I HR finns en mängd tips på hur man 

bör och kan kommunicera. Forskning har gjorts utifrån HR:s manual under flera decennier, 

bland flertalet skolor och lärare och där resultatet visat att användandet av HR har gett positi-

va resultat i det kommunikativa mötet. Intressant att se är om de verktyg som används i USA 

skulle kunna vara tillämpbart för lärare i Sverige. Detta resonemang för oss vidare in på frå-

http://home.earthlink.net/~teachercertification/AtGlance.htm#Items
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gan om hur och på vilket sätt lärare kommunicerar. I litteratur finns att läsa om kommunikati-

va teorier och ideologier, men vilka verktyg behövs och kan fungera för att det kommunikati-

va mötet ska bli så bra som möjligt?  Hur använder sig blivande lärare av verktygen? För att 

pröva blivande lärares kommunikationsstil med det som HR rekommenderar växte en plan 

fram för att undersöka detta.  

Uppsatsens plan 

Uppsatsen består av två delar. Den första delen, bakgrunden, utgörs av ett studium av HR:s 

filosofi och resonemang utifrån tidigare forskning. Vidare tas HR:s betydelse för dagens skola 

upp. Den andra delen utgörs av en enkätundersökning till en grupp sista termins lärarstuden-

ter. Undersökningens syfte är att jämföra deras kommunikationsfärdigheter med dem som 

presenteras i HRD-boken.  

 

2 Syfte och forskningsfrågor 

Tidigare forskning har visat att blivande lärare samt nyblivna lärare säger sig sakna hur kom-

munikation kan användas på ett bra sätt i mötet med elever, kollegor och föräldrar (Paulin 

2007). I en annan studie av Göran Fransson & Åsa Morberg (2001) framkom att lärare sakna-

de konkret förankring till verkligheten i lärarutbildningen. Inom HR:s pedagogik finns en ut-

arbetad manual (Gazda m fl 1991) på hur kommunikation kan användas på ett bra sätt i mötet 

med elever, kollegor och lärare.  

Syftet med föreliggande uppsats är att pröva HRT bland en grupp blivande lärare. Utifrån 

detta syfte formulerades två forskningsfrågor fram: 

 Vilka hinder och möjligheter kan ses bland blivande lärare i kommunikation 

med elever, kollegor och föräldrar och hur förhåller sig de erfarenheterna från 

HRD:s utgångspunkter? 

 Hur svarar några blivande lärare på preciserade kommunikativa situationer i 

skolan såsom de presenteras i HRD? 
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3 Bakgrund 

En undersökning har gjorts om hur kommunikation ser ut (med utgångspunkt i HRD-boken) 

bland några blivande lärare. I bakgrunds kapitel kommer att beskrivas bakomliggande orsaker 

till varför undersökningen gjordes. 

I den första delen (Del 3.1) kommer en sammanfattning om kommunikation att beskrivas, 

detta för att ge en förståelse om vad kommunikation är utifrån den litteratur vi tagit del av. 

Därefter i Del 3.2, tas tidigare forskning upp, forskning om vad blivande lärare kan sakna för 

verktyg när de kommer ut i det yrkesverksamma lärarlivet. Forskningsresultaten som presen-

teras ligger som en grund till den här uppsatsens arbete. Det teoretiska kontra det praktiska i 

ämnet kommunikation kommer att problematiseras, då tidigare forskning har visat att många 

lärare saknar praktiska verktyg att använda sig av i det kommunikativa mötet med elever, kol-

legor och föräldrar.  

Del 3.3 tar upp vissa kommunikationsutbildningar som är tillgängliga i Norden och som kan 

liknas det som utarbetats i bl a USA och som är obligatoriskt på lärarutbildningen i vissa av 

USA:s delstater. Intressant är att se om det finns något liknande här i Norden och i sådana fall, 

i vilken form av kommunikationsträning. 

Vidare kommer en djupare beskrivning om HRD i Del 3.4, där det förklaras vad HRD är för 

något. Detta för att visa på vad som ska undersökas inom HRD i den här uppsatsen.  

Intressant för vår undersökning är att se hur Läroplanen (Lpo 94) ser på kommunikation, vad 

som ska vara en del av en lärares kompetens. För att få en sammanfattande bild kommer en 

avslutande del (Del 3.5) i bakgrundens kapitel att behandla kommunikation i skolan med sär-

skilt hänsyn på läraren och lärarens uppdrag. 

3.1 Kommunikation 

Kommunikation kan uppfattas olika av olika människor och därför är det väsentligt för denna 

uppsats att klargöra utifrån litteraturen vad kommunikation kan vara. För att få lite mer förstå-

else för begreppet kommunikation kommer nu en beskrivning av olika kommunikativa be-

grepp, vad de står för och hur de kan uppfattas utifrån olika synvinklar. 

Jag vet att du tror att du förstår vad du tror att jag sa, men jag är inte säker på att du har fattat att det 

du inte hörde var det jag menade – Anonym (Maltén 1998, s 11). 

Då en sökning på internet görs på ordet ”kommunikation”, via verktyget Google 

(http://www.google.com) kommer det upp ca 27 000 000 träffar. Vid en sökning på det eng-

elska ordet ”communication” kommer 255 000 000 träffar fram. Detta resultat kan visa på hur 
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stort ämnet kommunikation är. I texten som följer kommer du som läsare att få en liten sam-

manfattande bild av kommunikation. Citatet ovan kan visa på hur kommunikation är för att 

den ska fungera på ett tillfredsställande sätt.  

Kommunikation har definierats som att förmedla information, att ta verbal och icke verbal 

kontakt samt att dela erfarenheter (Stensaasen & Sletta 1997). I samspelet mellan människor 

har kommunikation en avgörande roll då den överför budskap till och tar emot information 

från andra vad gäller värderingar, åsikter, attityder och tankar. Kommunikationen kan även 

försöka åstadkomma en reaktion hos mottagaren och där merparten även ibland kan missupp-

fatta det som mottagits (Maltén 1998). Vidare menare Dewey (1916/2002) att kommunikation 

är ett förlopp där kunskap överförs från person till person tills den blir något som tillhör alla. 

Samhällen är därför något som existerar i kommunikationen, helt utan fysiska ramar. Även 

om en person befinner sig långt borta från den miljön hon är van vid bär hon ändå med sig 

samhället i form av tankar och åsikter som har formats under hennes levnad. Det kan ses då 

ordet kommunikation, som kommer från det latinska ordet ”communicare” och fritt kan över-

sättas till ”att ha något gemensamt”, att man delar det med någon är ett sätt att existera (Mal-

tén 1998). 

Vidare menar Dewey (1912/2002) att livet i är en självutvecklande process. En process som 

endast kan hållas vid liv genom ständig förnyelse och kommunikation. Människan har ett in-

neboende behov av utbildning, att ta del av och överföra kunskap. Att kommunicera med sin 

omgivning innebär att man får en utvidgad och förändrad erfarenhet. För att kunna förmedla 

en erfarenhet bör den kunna formuleras. Och för att kunna formulera den krävs att man ser på 

den så som en annan skulle se den (Dewey 1912/2002). Gällande lärande och skapande av 

nya kunskaper, meningar, idéer o s v, tolkar Deweys filosofi som ännu mer än ett förlopp där 

kunskap överförs från person till person, men att det nya skapas mellan parterna genom kom-

munikationen (Biesta 2007). Deweys resonemang kring kommunikation lever vidare i dagens 

samhälle, men det har genom historien även funnits andra perspektiv som präglat sättet att se 

på kommunikation. 
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3.1.1 Tre olika perspektiv på kommunikation  

Behavioristiska perspektivet som kom på 1920-talet använde sig av empirisk beteendeveten-

skap och ansåg att lärandet styrs av straff och belöning, att det finns en yttre motivation till 

lärande (Helen Bee & Denise Boyd, 2003). Översatt till kommunikationens roll, skulle ele-

verna enligt detta perspektiv lära sig via kommunikativ belöning eller bestraffning. Där lära-

ren ger beröm för rätta svar och en bestraffning vid fel svar och på så sätt stimulerar eleverna 

till lärande.  

Enligt det kognitiva – tänkandets teori från 1940-talet blir kunskap till i människans tänk i en 

aktiv situation. Eleven kan via sitt eget tänk och undersökning finna nya kunskaper (Bee & 

Boyd, 2003). Det skulle innebära att lärare i sin kommunikation ger möjlighet till eleverna att 

reflektera över det som kommuniceras i lärande situationer. Att varje elev får utmana sitt tänk 

med att själva och tillsammans med andra komma fram till nya svar och på så sätt stimulera 

till nya kunskaper.  

Det tredje perspektivet är det sociokulturella med början på 1960-talet och där kunskap och 

lärande sker i mötet med andra människor och inte som enskild utforskning (enligt kogniti-

vismen) hos varje elev. Vygotsky, grundaren till det sociokulturella perspektivet ansåg att 

barn behöver en vuxen vägledare för att lära sig svåra och nya kunskaper (Bee & Boyd, 

2003). Det sociokulturella perspektivet kan knytas an till ”konstruktivismen” vilken betraktar 

kunskap som något som skapas i en social grupp (Dysthe 1996). I kommunikativa lärande 

situationer är det läraren i kommunikation med eleverna där ett sammanhang skapas för att 

förstå delarna i de nya kunskaperna. 

3.2 Efterfrågande av kommunikationsfärdigheter 

Utifrån tidigare studier och erfarenheter ser vi att lärare har tillräckligt med ämneskunskaper 

med sig från sin lärarutbildning, men de saknar konkret förankring till hur man framgångsrikt 

ska använda kommunikation i exempelvis konflikthantering (Fransson & Morberg 2001, Hall 

& Hall 1988, Henricsson 2006, Paulin 2007).   

I avhandlingen Första tiden i yrket – från student till lärare har Paulin (2007) vid lärarhög-

skolan i Stockholm närmare studerat vilka svårigheter nyexaminerade lärare ställs inför när de 

börjar sin yrkesbana. Undersökningen är en kvalitativ forskningsprocess där sista terminsstu-

denter övergår till att bli lärare och där fokus är på de svårigheter de möter. 
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Det som framkom i resultatet för lärarstuderande var att de kände sig relativt säkra i sin äm-

neskunskap och de ämnesdidaktiska frågorna. Största osäkerheten fanns i de kunskaper, för-

mågor och färdigheter som handlar om relationer och då det krävs social kompetens. De ny-

blivna lärarna visar i resultatet att de största svårigheterna handlar om relationer till elever, 

kollegor och föräldrar. Problemen kan sammanfattas i fyra punkter: 

1) förstå och hantera problem 

2) skapa arbetsro i klassen 

3) förhålla sig till kollegor 

4) förstå sig på föräldrar 

 

Några av orsakerna till dessa svårigheter är yrkets komplexitet, den ständiga bristen på tid 

men framförallt brister i lärarnas relationskompetens, d v s kommunikationsfärdigheter. Hur 

handskas man med elever som uppträder underligt eller elever som brister i motivation? Hur 

bemöter man krävande föräldrar? Hur förhåller man sig till kollegor man inte tycker sköter 

sitt arbete? Paulin (2007) framhåller behovet av förändring i utbildning och yrkesintroduktion. 

Den efterfrågade förändringen som Paulin (2007) eftersöker i lärarutbildningen bör beaktas, 

därför att som lärare har man en central uppgift att vägleda andra människor på ett genom-

tänkt och pedagogiskt sätt (Maltén 1998). Vidare menar Maltén (1998) att detta kräver färdig-

het och insikt i det pedagogiska samspelet. Även Maltén (1998) liksom Paulin (2007) trycker 

på att lärarutbildningen bör satsa på kommunikation bland lärare. När kommunikationen bris-

ter uppstår det konflikter (Backlund 2006, Hall & Hall 1988). I bristen på kommunikativa 

verktyg kan läsas ut att brister i kommunikation bidrar till fler missförstånd, så om man vän-

der på resonemanget att god kommunikation minskar missförstånd samt onödiga konflikter 

borde det vara något att sträva efter. En bra start skulle vara att definiera bristerna. 

3.2.1 Att gynna lärares kommunikationsfärdigheter 

I en föreläsning, argumenterar Alan Dyson (2009) att det finns en brist i kommunikationen av 

användbara kunskaper från pedagogiska forskares värld till lärares värld. Det finns istället en 

stor mängd teori som skrivs av forskare för andra forskare som läses endast av forskare. En-

ligt Dyson (2009) finns det en brist i publikationer som är riktade mot lärarna, deras förståelse 

och deras krav på praktiska verktyg – inte endast teori – som tillfredställer det vardagliga ar-

betets fordringar. Dysons (2009) resonemang är att lärarna inte har tid att bli både forskare 

och lärare, men att lärarna är beroende av att forskarna producerar de praktiska verktygen som 

de själva kan använda i klassrummet. 
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Å andra sidan finns det praktiska verktyg i hur man kan kommunicera på ett bemötande sätt, 

vilka utvecklats under decennier och som är till för bl a lärare. De praktiska verktygen är väl-

etablerade och är presenterade på ett praktisk och användbart sätt, där det visats att verktygen 

ökar kommunikationsförmågan hos människor (Gazda m fl 1991, Dysthe 1996, Fransson & 

Morberg 2001, Hargie 2006, Kinge 2000, Normell 2008, Paulin 2007, Pfeiffer, Heslin & Jo-

nes 1976). Mängden sådan praktisk litteratur i vår lärarutbildning är relativt liten jämfört med 

de teorier som finns att läsa om under lärarutbildningen. Man kan i alla fall undra om en ök-

ning av sådan praktisk litteratur skulle kunna underlätta för lärarstudenter i Sverige att öka sin 

kommunikationsförmåga praktiskt. Alltså är det obetydligt hur många publikationer och verk-

tyg som blir riktade mot lärare om de inte levereras till lärarna, eller blir inkluderat som en del 

av deras lärarutbildning? 

Det kan också påpekas att det (så vitt vi vet) inte finns någon undersökning som visar påver-

kan av olika förhållanden av praktiska kunskaper och teori i lärarutbildning. Ska man ha ett 

kunskapsförhållande som är t ex 30 % praktiskt och 70 % teoretiskt? Eller 100 % praktiskt 

och 0 % teoretiskt? Eller tvärtom? Vi vet inte. Skulle det kunna vara att p g a kultur, tradition, 

omständigheter o s v så har vissa länders lärarstudenter naturligt omvandlat en del teori till 

praktiska kunskaper, medan det i andra länder kan vara ett behov att utbilda lärarstudenter i 

praktiska kommunikationstekniker. Sammanfattningsvis kan tänkas att medförandet av kom-

munikationsfärdigheter till lärare består av ett samspel mellan, hur mycket av de praktiska 

kunskaperna som är riktade mot lärare, hur mycket som är presenterat för lärare och den op-

timala balansen mellan det praktiska och det teoretiska i lärarutbildning. Intressant är att vida-

re se på hur det teoretiska kontra det praktiska kan se ut idag. 

3.2.2 Det teoretiska kontra det praktiska 

I Henricssons undersökning (2006) av 86 lärare i Sverige märker hon att lärarna har ett litet 

redskapsförråd när de hanterar barn med beteendeproblem. Lärarna brukar prata med barnet 

först, och om det inte fungerar kontaktar läraren föräldrarna. Vadå för redskapsförråd? Vad 

menas med det? Här finns ett typiskt exempel av vad lärarstudenter i Sverige läser: 

När vi talar om en enskild elev som “bråkig”, “utåtagerande”, “besvärlig” eller “stökig” så ta-

lar vi om en del av interaktionen, nämligen eleven. Detta kan medföra att vi bortser från det 

sociala sammanhang som eleven finns i. Elever kan inte vara “besvärliga” i sig själva utan 

först i relation till någon annan. Kulturella normer samt människors attityder och värderingar 

får betydelse för vad som kommer att betraktas som avvikande i exempelvis en skolkontext 

(Larsson 2008, s 19). 

I citatet ovan ser man att Larsson försöker att definiera ett begrepp, som troligen skulle göra 

det lättare till att diskutera begreppet med andra pedagogiska forskare, men här finns inga 
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konkreta verktyg som en blivande lärare kan behöva använda sig av i klassrummet, särskilt då 

det gäller den personliga aspekten av kommunikation. Citatet kan ses som intellektuellt. Vår 

erfarenhet i klassrummen är att det inte finns tid att vara intellektuell. Lärare som har lite erfa-

renhet i det yrkesverksamma skulle kunna gynnas av en handbok, en manual som berättar hur 

de kan gå tillväga. Till definitionen skulle kunna tilläggas att lärarutbildningen kan lära en 

lärarstudent att bli lärare. Följande citat läses som en del av en manual, vilken är riktat mot 

grundskollärare och ger konkreta instruktioner vilka är sällsynta i vår lärarutbildning. 

Det finns också barn som aldrig hör sitt namn nämnas positivt, med värme, utan ständigt och 

jämt bemöts med ”Nej. Fel. Sluta.” Låt det inte bli en vana. I stället kan du som lärare visa en 

väg ut genom att: 

 Säga stopp, hindra barnets felaktiga beteende 

 Förklara varför du inte accepterar det 

 Beskriva ett alternativt beteende som vore acceptabelt 

 Förklara hur det alternativa beteendet skulle gynna eleven 

 Tala om att du nästa gång förväntar dig ett bättre beteende, visa att du tycker om, och 

tror på, eleven 

[Sedan följs två konkreta exempel av problembeteende och samtalen som sker mellan läraren 

och eleven] (Nyberg 2002, s 81-82). 

Även här, som blivande lärare, skulle det vara intressant att läsa hur man bäst kan visa att man 

tycker om och tror på eleven, vilket finns att lära i Human Relations Training (träning i 

mänskliga relationer, eller HRT). HRT ger lärare enkla, användbara verktyg och ett större 

redskapsförråd, vilka de nyexaminerade lärarna särskilt behöver (Paulin 2007). När man lär 

sig instruktioner liksom de fem som finns ovan har man chans till att öka sitt redskapsförråd, 

som Henricsson (2006) skriver om. 

Som lärarstudent läses det om deliberativa samtal (Englund 2000, Englund 2003, Hultin 

2007, Larson 2007) och deras betydelse för skolans demokratiuppdrag och vilka kvaliteter de 

ska ha. T ex i ett deliberativt samtal: 

1) ska ”skilda synsätt [ställas] mot varandra och olika argument ges utrymme” (Englund 2000, s 6) 

2) ska det vara en ”öppen dialog och inte en debatt som ska vinnas” (Larsson 2007, s 349) 

3) ska en konsensus uppnås där det inte finns någon ”icke-artikulerad oenighet” (Hultin 2007, s 322). 

Det finns också att läsa om s k Consensus Projects, vilka är en mer organiserad och formell 

typ av deliberativt samtal (Kolstoe 2000). Åter igen presenteras teori. Det berättas om kvalite-

ter och former, men det mer detaljerade kommunikationsaspekterna saknas. En sak är att kon-

statera ett mål, en helt annan sak är att konstatera hur målet faktiskt ska nås. Lärarutbildning-

en (i t ex deliberativa samtal och consensus projects) reflekterar en större trend som finns i 

Sveriges politik, där målet konstateras men detaljerna som instruerar lämnas.  I t ex en artikel 

(Olsson, Sandström & Dahlgren 2003) kommenterar om Regeringens proposition 
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1999/2000:86 ’Ett informationssamhälle för alla’, vilket är en proposition som har som mål 

att Sverige ska bli det första landet i världen att utveckla ett informationssamhälle för alla, 

som ska utveckla demokratin. Olsson m fl (2003) skriver att: 

En proposition av den här typen är berömvärd, den verkar återskapa en situation där politi-

kens mål är fixerat utan hänsyn till de verkliga omständigheterna som medborgarna upple-

ver. Innebörden här är att oberoende på hur politikens framgång definieras, finns det ingen-

ting som framtvingar den att ta med någon specifik referens till den sociala verkligheten av 

medborgarnas liv (Olsson m fl 2003, s 347, vår översättning).  

Om en lärare ska försöka genomföra ett deliberativt samtal eller consensusprojekt i klassen 

skulle man bl a då veta: 

1) Hur kan man försäkra sig att olika synsätt och argument får utrymme och hur be-

handlar man elever som verkligen försöker att dominera hela diskussionen? Vad 

säger man till dem? 

2) Hur uppmanar man eleverna att diskutera istället för att debattera? Vad säger man 

till dem? 

3) Hur uppmanar man de tysta eleverna att komma fram och dela sina åsikter med 

gruppen? Vad säger man till dem? Eller till de andra? 

Ovanstående frågor är grundläggande kommunikationsfrågor som en lärare borde få kunskap 

i. En metod för att finna kunskaper kan vara att prova HRT (Gazda m fl 1991). HRT finns i bl 

a USA men hur ser det ut i Norden? 

3.3 Var finns mänsklig relations träning (HRT) i Norden?  

HRT är obligatoriskt för lärare i vissa delar av USA, men att finna HRT i Sverige har inte 

varit lika enkelt. Det enda som denna uppsats författare kunde hitta är Edumera Utbildning 

AB och Human Relations Training Services på SAS Flight-Training Academy
1
. Vid en sök-

ning på http://www.bibliotek.se för HRD-boken (Gazda m fl 1991) som den här uppsatsen är 

baserad på, fann vi två exemplar i Sverige – en på Göteborgs Universitet och en på Stockholm 

Universitet. Böckerna är tryckta 1975 resp 1977, den första och den andra upplagan. HRT 

verkar det finnas lika lite av i Norge som i Sverige, där det enligt Kinge (2000, s 83) endast 

finns en plats i Norge som ger HRT. 

Det finns historiska anledningar till varför HRT saknas i Norden (Eadie 2008). Kommunika-

tion som ett akademiskt område har funnits i USA sedan 1636. Där utvecklades kommunika-

tion i två riktningar - en som sysslade med yttrande mellan människor och en som fokuserade 

på journalistik och s k ”massmedia”, t ex TV, radio, tidningar o s v (Eadie 2008). Kommuni-

                                                           
1
http://www.edumera.se/om_edumera.html, hämtat 2010-02-24 

http://www.edumera.se/om_edumera.html
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kation som ett akademiskt område fanns nästan inte alls i Europa förrän strax före det andra 

världskriget och när den utvecklades var det primärt i den ”massmediala” riktningen med fo-

kus på pressens påverkan av kollektivt beteende och opinionsbildning (McQuail 2008). Ut-

vecklingen i denna sociala riktning som tog plats i USA gjorde inte det i Europa, vilket kan 

förklara varför HRT tycks vara en utvecklad del i lärarutbildningen i USA men inte i Sverige 

(McQuail 2008). 

3.3.1 Program/utbildningar i Norden som liknar HRT 

Intressant har varit att se om det finns något annat som kan liknas vid HRT här i Norden, ett s 

k alternativ till HRT som vi anser kan vara liknande sätt att arbeta med relationell kommuni-

kation riktat mot lärare, utifrån ett mer nordiskt synsätt.  

Studio Kom For 

Studio Kom For i Norge är ett företag som drivs av paret Jorunn Sjøbakken och Truls Fleiner. 

Jorunn och Truls har under årtionden gjort jämförande studier av forskning, metoder, teorier o 

s v med en sammanfattning av en stor fackkunskap. Denna fackkunskap har de plockat från 

pedagogik, vägledning, coachning, hälsa, samarbete, ledarskap, konfliktlösning, terapi, för-

handling mm och satt samman till en utbildning vid namn kommunikologi. Kommunikologi 

är läran om kommunikation och förändring, där kommunikologi är medlet och förändring är 

målet. Utbildningen ger en examen som kommunikolog och man blir utbildad till att utföra 

förändringsarbete med bl a enskilda individer, relationer och grupper på samhällsnivå
2
. I en 

skola i Norge vid namn Gystadmarka skole har de sedan starten hösten 2008 utbildat persona-

len kontinuerligt i kommunikologi. Enligt Jorun W. Aanerud, avdelningsledare och kommu-

nikolog, kan hon se att de har mycket lite mobbing bland eleverna, god stämning bland perso-

nalen samt mindre sjukfrånvaro jämfört med andra skolor på samma ort (personlig kontakt via 

e-mail, 2009-12-02). 

Komet 

Ett program vi funnit i Sverige som arbetar med relationer via kommunikation, riktat mot lä-

rare och föräldrar, finns i Stockholm. Det är ett utbildningsprogram som riktar sig mot lärare 

och föräldrar och heter Komet, KOmmunikationsMETod
3
 och bygger på att lärare och föräld-

rar ska bli bättre på att kommunicera med barn/elever. Målet är att lära ut verktyg som kan 

leda till att minska konflikter hemma och på skolan och som på sikt ska leda till bättre relatio-

                                                           
2
 http://www.kommunikologi.no , hämtat 2010-05-05 

3
 http://www.kometprogrammet.se , hämtat 2010-05-05 

http://www.kommunikologi.no/
http://www.kometprogrammet.se/
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ner mellan lärare och elev. Grundfilosofin är att öka responsen på barnens positiva sidor sam-

tidigt som fokus på det mer problematiska minskar. Metoderna har ett gott vetenskapligt stöd, 

d v s att forskning har visat på att lärarprogram för elever med beteendeproblem har påvisat 

gott resultat när metoderna används. 

Projekt Charlie 

Ett annat program är Charlie projektet. Ett projekt som riktar in sig mot lärare som arbetar 

med elever i åldrarna 5-12 år och där emotionell intelligens (EQ) och social kompetens tränas. 

Projekt Charlie använder sig av övningar såsom rollspel och lekar där barnen får öva sig att 

uttrycka, förstå och hantera sina känslor. Genom övningarna kan barnet öka sin självtillit och 

fungera bättre i alla livets relationella möten
4
. 

3.3.2 Betydelse av program/utbildningar och projekt 

Det räcker inte att läsa en bok om kommunikation för att få kommunikationsfärdigheter (läs 

vidare). Program som använder sig av metoder där eleven får vara en aktiv deltagare, liksom 

rollspel, kan vara avgörande på kvaliteten av de kommunikationskunskaper som eleven till-

godogör sig i sin undervisning. Det stämmer med Projekt Charlies
5
 filosofi samt Hall & Hall 

(1988). 

En viktig del av HR är att man ska ha empati. Kommunikation blir effektivare då det finns en 

djupare förståelse av andras känslor (Gazda m fl 1991, Kinge 2000).  Kinge (2000) skriver i 

sin bok om hur viktigt det är att en lärare har empati när man kommunicerar. Vidare berättar 

Kinge att man faktiskt kan lära sig empati men man kan inte lära det på samma sätt som man 

lär sig teoretiska kunskaper, d v s att ha kunskap om empati räcker inte för att man ska få em-

pati, men för att få empati måste man träna genom att aktivt inkludera den i sin kommunika-

tion. Det vill inte sägas att empati och kommunikation är två olika begrepp, men att empati är 

en viktig beståndsdel i kommunikation. 

Empati lär man sig genom nära kontakt med andra, ökad medvetenhet samt handledning 

(Kinge 2000). Gunnar Handal (1996) skriver att lärarstuderande borde ”få möjlighet att hand-

leda varandra reflekterande snarare än rosande, kritiserande och rådgivande” (Handal 1996, s 

120). Enligt personlig erfarenhet av en HRT-kurs ges sådan handledning, där eleverna aktivt 

pratar med varandra och tränar HR färdigheter. Som Hall & Hall (1988) skriver i sin introduk-

                                                           
4
 http://www.projektcharlie.se/ , hämtat 2010-05-05 

5
 Ibid. 

http://www.projektcharlie.se/
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tion av sin bok i HR, ”Övningarna som endast läses ur boken kommer att ha liten påverkan. 

Inkludering av direkt upplevelse krävs för att ge det liv” (vår översättning). Troligen skulle 

Dewey (1916/2002) kalla det ”learning by doing”.  

3.3.3 HRT och Sveriges lärare 

Ovan har skrivits om positiva effekter som kommer från HRT liknande program. En undran är 

hur mycket värde HRT skulle ha i Sverige, m a o hur mycket HRT skulle kunna underlätta de 

brister i kommunikationsfärdigheter som tycks vara något nyblivna lärare upplever. I en C-

uppsats (Jonsson & Klavebäck 2008) undersöktes lärares syn på elevkonflikter. En slutsats 

som de kunde dra var att lärare oftast väljer att underlätta elevernas kommunikation för att få 

eleverna att förstå varandra och på så sätt kunna lösa konflikter på egen hand. Detta gjorde oss 

än mer nyfikna på att prova om HRD:s metoder kan vara något som lärarstuderande kan ha 

användning av. 

Kinge (2000) frågar om vilka värderingar som betonas i utbildningssystemet, om det teoretis-

ka och tekniska faktiskt prioriteras över ”personliga erfarenheter, intuition och förmåga att 

reflektera” (Kinge 2000, s 82). Vidare frågar hon om den empatiska förmågan reduceras un-

der lärarutbildningen, liksom undersökningar om blivande läkare har visat (ibid.). Om det 

teoretiska prioriteras över det personliga och den empatiska förmågan minskas, då skulle man 

argumentera att det finns en obalans i utbildningen. Kinge poängterar att om det är viktig att 

lära barn empati då måste man ”tillgodose den egna empatiutvecklingen” (ibid.). HRT ökar 

empati (Gazda m fl 1991, Kinge 2000) och skulle kunna hjälpa till att rätta den obalansen. För 

att få en ökad förståelse i vad HR handlar om och kunna koppla HR till vår tidigare teoridel i 

bakgrunden kommer följande del att gå in mer beskrivande om vad boken HRD är. 

3.4 (Boken) Human Relations Development – A Manual for Educators (HRD) 

HRD publicerades första gången 1973 men har uppdaterats genom åren. Den senaste uppla-

gan, nummer 7, publicerades 2005 och till denna uppsats fick vi inte tag på den och använder 

nummer 4 från 1991. Upplaga 4 fokuserar på ansikte-mot-ansikte kommunikation mellan en 

lärare och en annan person. En kritisk reflektion som vi är medvetna om är att boken har någ-

ra år på nacken. Kommunikation är föränderlig och en senare version kan säkert ha betydelse 

i hur man ser på kommunikation, detta för att mer forskning har hunnits göras inom ämnet 

fram till idag. En annan kritisk reflektion är att forskningen inom HRD är gjord i en annan 

kultur, nämligen i USA. Sättet att se på kommunikation kan skilja sig åt mellan Sverige och 

USA och kan därför vara av betydelse för resultatet. Betydelse i resultatet på det sättet att frå-
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gorna till enkäterna är från boken HRD som grundar sig på tidigare forskning i framförallt 

USA och inte har någon förankring till Sveriges pedagogiska synsätt på kommunikation. Ett 

exempel på en anpassning som vi gjorde är att vi har ändrat ”the hangman response” till 

skuldsättare. Medan begreppet hangman är en vanlig del av USA:s förflutna kändes det 

främmande att använda det i den här uppsatsen. Detta har vi med som en kritisk medvetenhet 

då vi i huvudsak utgått från vad en bok säger om HR. Men vi har valt att prova dess underlag i 

vår undersökning då vi inte hittat någon tidigare forskning inom HR i Sverige och tycker det 

skulle vara intressant att prova dess sätt att se på kommunikation bland blivande lärare i Sve-

rige.   

Det finns många böcker om Human Relations (HR). De flesta är riktade mot direktörer, före-

tagsledare, chefer, föreståndare och lagledare, d v s människor som måste hantera andra män-

niskor på ett sätt som försäkrar att allt i organisationen fungerar som det ska. Boken HRD 

(Gazda m fl 1991) som används på universitet i USA är en av de få HR-böcker som är riktade 

mot lärare och som namnet visar, en manual för lärare.  De första 21 sidorna handlar om 

forskning bakom boken, lite teori och lite filosofi. De följande 265 sidorna presenterar kon-

kreta, praktiska verktyg som lärare kan använda i det kommunikativa mötet med andra. Det 

finns också uppgifter och övningar som hjälper läsaren att träna sina HR-färdigheter. 

3.4.1 Forskning bakom HRD 

Forskningen bakom HRD är omfattande. Hundratals studier, grundade på forskning av psyko-

loger och psykoterapeuter, samt över hundra separata undersökningar av mer än 6000 lärare i 

1700 skolor i USA är grunden i boken HRD (Gazda m fl 1991). Målet bakom undersökning-

arna var att få reda på vilka egenskaper en bra terapeut samt lärare bör ha. Olika studier har 

visat att det blev statistiskt signifikant ökning i mellanmänskliga kommunikationsförmågan 

bland lärarstudenterna som hade fått 20 timmars träning i HR, grundskoleleverna fick ökade 

färdigheter i språkämnen när deras lärare hade fått HRT, och medelstadieelever samt yrkeslä-

rare alla har visat ökad kommunikations förmågor efter det de fått HRT (Gazda m fl 1991, s 

5). Av kulturella anledningar hade det varit idealiskt om undersökningen kunde ha utgått från 

en eller flera svenska HR-böcker med forskning som utvecklats under flera år i Sverige. Vi 

har inte hittat en sådan bok men vi anser att USA består av en mångfald av kulturer och kan-

ske Sverige skulle kunna få nytta av en bok som utvecklats där. Vi vill inte presentera HRD 

som en bok som kan lösa alla nyblivna lärares problem, utan vi ser det mer som en kandidat 

eller ett exempel på en typ av bok som kan vara tillämpbar om den utvecklas och riktas mot 

Sveriges lärarstudenter. 
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3.4.2 Resonemang och verktyg inom HRD 

Det är inte meningen att HRD är en bok som visar en kommunikativ lösning för varje situa-

tion där en lärare kan befinna sig; det hävdar inte vi eller HRD. Kommunikation är dynamisk 

och situerat och enligt Dewey (1916/2002) skapar mening mellan människor. HRD menar inte 

att en lärare kan vara utrustad med ett helt förråd av lösningar som kan användas i yrkeslivet. 

Syftet är i stället att läraren ska lära sig framkalla och gynna mer kommunikation och öppen-

het med andra så att mening skapas mellan parterna vilken kan leda till att de hittar en lös-

ning, ett beslut, överenskommelse, e t c. Syftet är också att lära sig vara medveten om vad 

som gör att kommunikation inte fungerar så bra och kan utebli och hur man kan undvika dem. 

Man blir mer medveten om olika kommunikationsbeståndsdelar när man läser HRD. Ett ex-

empel kan vara när och hur en paus i kommunikationen kan påverka ett samtal. Vi lär oss 

språkgrammatik, men det är inte så vanligt att lära om samtalets olika delar. HRD innehåller 

kunskap om effektiv kommunikation och praktiska verktyg, många som är lätta att lära sig. 

Det finns t ex en lista på över 1000 emotionella ord (s k affective adjectives) i boken, som kan 

vara bra att veta då man samtalar om känslor. Det finns en betydelse i att kunna benämna sa-

ker och ting och HRD berättar hur man kan använda dessa ord. Andra verktyg som finns i 

boken diskuteras nedan och bör ses som kommunikationshjälpmedel och inte som lösningar. 

Vidare kan man säga att resonemanget bakom HRD är att läraren inte så ofta ska komma till 

ett samtal med lösningar men istället ska det vara samtalet själv som upplyser lösningarna. 

För att skriva om vissa begrepp på samma sätt som HRD gör kommer några engelska ord att 

användas. Här följer några definitioner: 

 The Helper: en person som ska hjälpa en annan 

 The Helpee: den person som ska bli hjälpt 

 Affektive adjectives: ord som beskriver emotioner 

 Reflektion: då The Helper omformulerar det som The Helpee säger och sedan 

repeterar tillbaka med affective adjectives 

 The verbal villains: meningar som The Helper säger till The Helpee, vilka kan 

låta hjälpsamma, men som inte rekommenderas av boken, HRD. 
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Att handleda andra reflekterande 

I boken (Gazda m fl 1991) går att läsa om s k ”affective adjectives” och där orden inte endast 

är till för att beskriva sina egna känslor, utan även för att reflektera vad andra säger. En viktig 

del av HR-filosofin är att en människa aldrig fullständigt kan förstå en annan person eller 

dennes tillstånd, men kan ge hjälp att förstå sig själv bättre, så att man kan fatta bättre beslut 

om sitt tillstånd för att sedan agera. ”The Helper” borde först och främst reflektera ”The Hel-

pee”:s känslor. Om ”The Helper” har missförstått, eller ”The Helpee” inte känner sig förstådd, 

eller fortfarande inte själv vet vad hon känner, då finns det ett tillfälle för ”The Helpee” att 

förklara mer. Målet är att beskriva hur ”The Helpee” känner sig genom att uttrycka de rätta 

känsloorden, så ”The Helpee” känner sig förstådd. När ”The Helpee” förstår sig själv bättre 

kan samtalet fortsätta vidare till ett beslutsfattande steg för att sedan slutligen agera. Vid en 

reflektion används inte frågor (som t ex Är du förvirrad?), utan det påstås vad det är som 

kommuniceras (t ex Du förefaller mycket förvirrad.). Att reflektera är ett effektivt verktyg när 

man förstår verktyget och hur man ska använda det. 

Att förstå hur mycket man inte vet 

Den typ av samtal som beskrevs ovan (självsondering → förståelse och engagemang → bättre 

handling eller riktning) följer det som HRD-boken kallar The Carkhuff Model (Carkhuff 

1971). Idén är att när någon kommer till dig med ett problem ska man anta att man inte vet 

om problemet eller känslorna, utan först hjälpa personen upptäcka sina känslor. HRD förkla-

rar att alltför ofta när en person försöker hjälpa någon brukar de ge en snabb respons i stället 

för att reflektera vad The Helpee kommunicerar och sedan hjälpa henne att förstå sig själv. 

Om en elev, kollega eller förälder kommer till en lärare för att få hjälp är det sannolikt att per-

sonen redan har tänkt igenom problemet mer än bara några sekunder och inte funnit någon 

egen lösning. Det är också sannolikt att läraren inte direkt vet hur djupa känslorna är eller hur 

allvarligt problemet är. Om läraren inom ett par sekunder ger snabbråd, s k cheap advice, kan 

det vara ohövligt mot The Helpee, som snabbt förstår att ingen riktig hjälp ska komma och 

därför avbryts samtalet 

 

Öppna frågor 

Ett tredje verktyg i HRD handlar om hur The Helper ska uppmuntra mer tänkande, åsikter och 

information genom samtal, genom att använda öppna frågor som inte kan besvaras med ja 

eller nej. Det är särskilt effektiv om The Helpee själv inte riktigt vet hur hon känner eller vad 

det kan vara för problem - en ”stressad situation”. Ett alternativ kan då vara att The Helper 
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ska reflektera för att få information och sedan ställa öppna frågor som uppmuntrar The Helpee 

att formulera sina känslor eller tankar. Sådana frågor börjar ofta med “hur” eller “vad”, t.ex. 

Hur kommer det sig att du känner dig förvirrad? eller Vad önskar du göra för att fixa det? 

Sådana frågor hjälper hennes tankeprocess mer än t ex Känner du dig förvirrad? eller Händer 

det ofta? Sådana frågor är ofta ledande, främjar endast ja eller nej svar samt uppmuntrar inte 

framkallande av ny information. 

The verbal villans: vanliga responser som inte hjälper 

Boken har ett fjärde verktyg som är en beskrivning av tio olika icke rekommenderade respon-

ser som man ofta använder när en person kommer och berättar om ett problem. HRD kallar de 

responserna ”verbal villains”, vilka förklaras i Bilaga 1. Det finns till exempel Befälhavarens 

respons: Stå fast! Kämpa på! Ge inte upp! Sluta gråta och gör någonting! Det finns Floristens 

respons: Allt kommer att bli bra. Världen är en vacker plats. Du har ett sådant underbart liv. 

Några Guru svarstyper är: Bra saker kommer till dem som väntar. En bit socker hjälper en att 

äta medicinen. Man kan inte alltid ha rätt. Exempel på Detektivens respons är Vem? Vad har 

hänt? Hur gick det till? Vad har du gjort? De tio olika (dåliga) responstyperna används en del 

av människor som gärna vill hjälpa en annan människa. HRD nämner dem och förklarar var-

för de inte hjälper och varför de fungerar mindre bra. T ex förklarar HRD hur Detektivens 

responser ofta orsakar att The Helpee blir beroende av Detektiven och slutar försöka hitta 

egna problemlösningar. Genom att ställa en serie frågor styr Detektiven vilken information 

som The Helpee delar ut och The Helpee börjar känna att Detektiven kommer att hitta på en 

fin problemlösning när rätt information kommit fram. 

De ”verbal villains” svarstyperna hjälper inte personen som söker hjälp att dela med sig av sitt 

problem, mer gällande information uppmuntras inte och ofta orsakar det att dialogen avslutas, 

beroende på att The Helpee inte känner sig förstådd. Att lära sig om de olika svarstyperna och 

deras olika namn ger en förmåga att kunna känna igen dem när de används, nämna dem och 

därigenom undvika dem. 

Skillnaden mellan uppmuntran och beröm 

Om en lärare skapar en atmosfär som är trygg och gynnar självutveckling eller skapar en ho-

tande atmosfär där makt får eleverna att lyda, är beroende på hur väl läraren vet om skillnaden 

mellan uppmuntran och beröm och kan använda sig av den (Gazda m fl 1991, s 263). Ett ex-

empel får man när man jämför att ge uppmuntran: ”Du är en fin person. Vilken lärare som 

helst skulle bli glad av att undervisa dig” med att ge berömmet ”Du är min bästa elev!”. 
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Både uppmuntran och beröm låter positivt men det finns en skillnad dem emellan. Uppmunt-

ran ger makten till eleven som själv kommer att fortsätta att bli ansvarig för sitt beteende. 

Medans beröm ger makten till läraren som närsomhelst kan bestämma vem som är den bästa 

eleven. Uppmuntran ger trygghet och ansvar medan beröm kan ge osäkerhet. 

Övriga verktyg  

Ovan skildras fem verktyg som hittas i HRD, men boken innehåller många fler. Det finns ex-

empel och övningar som handlar om hur och när i samtalet man t ex ska bli konkret, empatisk, 

konfrontativ, eller aktningsfull. HRD berättar också om hur man kan varsebli sådana beteen-

den hos andra människor. Fokus i boken är på hjälpsam kommunikation mellan lärare och 

andra, men HRD berättar också hur man kan hantera olämplig kommunikation. Några exem-

pel är skvaller, ryktesspridning, förslag till olämpliga aktiviteter som är illegala eller som kan 

orsaka skada för personer eller organisationen/skolan. 

3.5 Varför man ska bry sig om HRT för lärare 

Vi anser att lärarens roll har förändrats under de senaste åren. Denna rollförändring kräver 

alltmer kontakt och kommunikation med människor än den gamla traditionella och monolo-

giska rollen. Skolan i Sverige har skiftat från en lydnadskultur till en ansvarskultur, vilket 

betyder att skolan inte längre är ett monopol som levererar kunskaper. Istället har alla (såväl 

elever som lärare och förälder) blivit ansvariga medarbetare och beslutsfattare i undervisning-

en (Normell 2008). Det nya tillståndet orsakar mer sammanstötning, vilket kräver mer kom-

munikationsfärdigheter bland deltagarna om den demokratiska processen ska lyckas. 

HR:s verktyg anses lämpliga för många olika yrken där det krävs kommunikation bland par-

ter. Heslin & Jones (1976) ger exempel på olika ledare, rådgivare, psykologer, psykiatriker, 

präster, lärare, socialarbetare samt personalchefer och betonar att många personer som har 

sådana tjänster saknar HRT. I jämförelse med de ovanstående tjänsterna som ofta är speciali-

serade i sina egna kunskapsområden har lärares arbete börjat likna en kombination av bl a 

hjälpare, rådgivare, psykolog, konflikthanterare och forskare. P g a att HR är en sådan 

”paraply-kunskap”, som innefattar olika roller som förväntas av dagens lärare, blir det mer 

väsentligt att lärarna ska få HRT. 

Följande två delar (Del 3.5.1 och Del 3.5.2) kommer att diskutera två olika sätt inom vilket 

HRT kan vara av betydelse för dagens lärare. Den första delen belyser lärarens trivsel på arbe-

tet genom att göra en resa över tid från USA till Storbritannien till Sverige, medan den andra 

delen diskuterar lärarens uppdrag i arbetet med referens till läro- och kursplan. 
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3.5.1 HRT för välmående 

Innan Carkuffmodellen (Carkhuff 1971) utvecklades och kunskapsområdet HR blev vad det 

är i dag, publicerade Lloyd Cook och Elaine Cook (1957) en bok som heter School Problems 

in Human Relations.  Där skriver de om den nya rollen som skolorna hade börjat spela i USA: 

… skolor förväntas mer och mer att bli kommunens agenter med hänsyn till ungdomarnas häl-

sa, välmående, säkerhet och utbildning … [och] samarbeta med hem, regering, kommunadmi-

nistrationer och lokala stiftelse i att definiera och utföra bra undervisningspolitik och praktik 

för kommunen (Cook & Cook 1957, s vii, vår översättning). 

Sådant kräver naturligtvis mycket kommunikation mellan parter. Cook & Cook (1957) förstod 

hur viktig HRT skulle bli för den nya lärar- och skolrollen och förutsade: 

Om mänskliga relationer [HR-ämnet] var lika central i alla skolpersonalens utbildning som det 

är destinerad till att bli, skulle det vara lätt att säga var studerandet av skol- och kommunpro-

blem skulle kunna tränga sig in i den professionella undervisningsplanen (Cook & Cook 1957, 

s vii, vår översättning). 

Tre decennier senare publicerade Hall och Hall (1988) Human Relations in Education, som 

beskriver de problem som Storbritanniens skolor hade börjat få. Hall & Hall (1988) konstate-

rar att skolor och universitet inte skulle kunna fortsätta fungera utan hänsyn till mänskliga 

relationer (HR). Vidare skriver de att undervisning i teori utan en balans med det praktiska har 

varit ett problem under många år, vilket lärarstudenter klagade på. 

Vissa lärare ansåg att den största svårigheten på arbetet var relationerna mellan dem själva, 

elever och kolleger. Om bara relationerna kunde hanteras skulle resten av arbetet bli ”relative-

ly simple” (Hall & Hall 1988, s 1). Lärarna har det för stressigt, skriver Hall & Hall (1988) 

som också skriver att forskning i lärares stress är ”far more advanced in the United States” 

(ibid., s 2) där det rekommenderas att man gör HR övningar (många av vilka finns i deras 

bok) för att reducera stressen. Det märktes i Storbritannien att stress, konflikter och konfronta-

tioner mellan lärarkollegor påverkade lågstadiets elever (ibid.). Det finns också undersök-

ningar som har visat att när man ökar kvaliteten av mänskliga relationer då ökar också kvalite-

ten av det akademiska arbetet, elevernas närvaro samt lärarnas hälsa (ibid., s 2-3). 

Nuförtiden ser man att Sverige utvecklar problem som tidigare har noterats i USA och Stor-

britannien. I en ny C-uppsats intervjuades bl a en elev och en lärare på en skola i Sverige. 

Eleven sade, ”Man kan ju gå till sina mentorer och be om hjälp men ibland kan de inte det och 

det är dåligt, de borde kunna hjälpa mer …” och läraren sade i en separat intervju, ”Det tar 

ungefär 50 % av tiden känns det som, tyvärr skulle jag vilja säga för jag har inte de verktyg 

som krävs för att möta de behoven …” (Eriksson & Jussén 2009, s 23). Vidare klagar samma 

lärare på att det finns för mycket kuratorsarbete och behandling av elevernas personliga pro-
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blem (ibid.). Vi som författare förstår att citaten kommer ifrån en C-uppsats
6
 men vi valde just 

dessa citat för att det kort sammanfattar det vi har läst i litteraturen samt våra egna erfarenhe-

ter som lärare och som lärarkandidat på VFU
7
. Vidare reflekterar citaten Paulins (2007) och 

Henricssons (2006) avhandlingar (som skrivits om i Del 3.2) vilka visade att lärare i Sverige 

till viss del saknar social kompetens och praktiska verktyg för kommunikation samt upplever 

mycket stress i möten med elever, kollegor och föräldrar.  

Med hänsyn till den här uppsatsens längd har en del detaljer inte tagits med i föregående text, 

men att de tre olika länderna och tre tidsperioderna, skildrar liknande problem: 

1) lärarens roll har ändrats 

2) den nya rollen kräver kontakt och samarbete med fler människor än förut 

3) nya kontakter i det nya samarbetet fordrar mer kommunikationsfärdigheter och verk-

tyg än lärarna har, d v s att det har uppstått en obalans mellan teoretiska och praktis-

ka kunskaper 

4) brist i kommunikationsfärdigheter och verktyg orsakar mer stress, konflikter och 

konfrontationer för läraren 

5) lärarens svårigheter påverkar eleverna negativt 

De första tre problemen är oundvikliga, naturliga ändringar som man borde förvänta sig i li-

vet, men de sista två problemen, ökade svårigheter för läraren och den negativa påverkan på 

eleverna, dessa kan vara lösbara och kan ha sina lösningar inom HR-ämnesområdet. De posi-

tiva resultaten HR fått i USA kan vara en anledning till att testa HR i Sverige åtminstone med 

hänsyn på de personliga nivåerna av lugn och ro, samarbete och hälsa. Vidare ska man också 

ta hänsyn på de mer samhälleliga nivåerna, d v s plikten som Sveriges samhälle har gett sina 

lärare, vilka ska diskuteras nedan. 

3.5.2 HRT och lärarens uppdrag 

Även om lärarens välmående har blivit tillfredsställt finns det fortfarande andra områden där 

lärarna kan behöva stöd av HR. De andra områdena är nämligen de plikter och det ansvar som 

betonas i läroplanerna (Lpf_94, Lpfö_98, Lpo_94) men utan att tala om hur man bör utföra 

dem. När det inte finns detaljerade instruktioner får läraren mer frihet att bestämma själv hur 

hon ska nå målen som presenteras i läroplanen. Frihet är en bra sak att ha när man också har 

tillräckligt med erfarenhet för att kunna utnyttja denna frihet på ett positivt sätt. Utan erfaren-

                                                           
6
 Det finns andra, t ex Eriksson-Tali & Folkesson (2007) och Nilsson & Svensson (2007). 

7
 Verksamhetsförlagd utbildning 
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het kan man behöva starta med vissa riktlinjer, regler och verktyg som hjälpmedel när det 

gäller kommunikation med elever, kollegor och föräldrar. 

Reglerna i läroplanen beskriver målen men inte hur och vad man ska göra för att nå målen. 

Det har poängterats hur viktigt det är att ge elever klart formulerade regler (Nordahl, Sørlie, 

Manger & Tveit 2007). Det räcker inte att regeln ska påstå målet utan att regeln ska ge kon-

kreta instruktioner. Ett exempel av en ineffektiv regel är ”Eleverna måste ta ansvar för det 

egna lärandet” och en effektive ersättning är ”Dela med dig av böcker och material” (ibid., s 

205-206). Det första påstår endast målet och det andra påstår hur man ska göra det. Nu vill vi 

betona att lärarelever är också elever och enligt Nordal m fl (2007) behöver de också effektiva 

regler. 

Om man säger till en nybliven lärare 

”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 

enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten” (Lpo_94, s 5), 

då säger man någonting som liknar ”Nå målet” eller ”Ta ansvar för det egna” vilket enligt 

Nordal m fl (2007) är en ineffektiv regel. Utan att först med effektiva verktyg ha förklarat till 

den nya läraren hur man ska främja ”förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse 

[och] omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling” (Lpo 94, s 5), då är det sanno-

likt att den nya läraren kommer att misslyckas. Några månader på VFU ger inte tillräcklig 

erfarenhet för att lära sig hur man kan främja förmågan till inlevelse (egna erfarenhet).Ett av 

målen bakom HRD-boken (Gazda m fl 1991) är att läsaren ska lära sig att utveckla förmågan 

till inlevelse med andra. Vidare skriver Pfeiffer, Heslin & Jones (1976, s 54) att HR-

verktygens ”mål är att hjälpa andra lära mer om sig själv, särskilt så att de kan fungera bättre i 

olika grupper” (vår översättning). 

Det finns även delar i läroplanen under rubriken Riktlinjer, men också utan instruktioner. T 

ex, ”Läraren skall utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande” (Lpo_94, s 14). För att kunna följa dessa riktlinjer kan läraren först behöva veta hur 

man ska få eleven att visa sina behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Det står i 

Lpo-94 att läraren ska få ”stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling” (Lpo-94, s 15) och 

HRT, Kom For
8
, Komet

9
 och Projekt Charlie

10
 kan vara några alternativ till att ge läraren de 

hjälpmedel som kan behövas. 

                                                           
8
 http://www.studiokomfor.no/program.html , hämtat 2010-05-05 

9
 http://www.kometprogrammet.se , hämtat 2010-05-05 

10
 http://www.projektcharlie.se/ , hämtat 2010-05-05 

http://www.studiokomfor.no/program.html
http://www.kometprogrammet.se/
http://www.projektcharlie.se/
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4 Metod 

I metodkapitlet kommer tillvägagångssättet av uppsatsen att presenteras för att besvara forsk-

ningsfrågorna i föreliggande uppsats. 

Enkäter har valts med öppna frågor samt frågor med fasta svarsalternativ riktade till blivande 

lärare utifrån våra forskningsfrågor. 

 Vilka hinder och möjligheter kan ses bland blivande lärare i kommunikation med ele-

ver, kollegor och föräldrar och hur kan de relateras till HRD:s utgångspunkter? 

 Hur svarar några blivande lärare på preciserade kommunikativa situationer i skolan så-

som de presenteras i HRD och hur skall man kunna förstå svaren med HRD som ut-

gångspunkt? 

4.1  Metodval 

Metoden kan ses som ett redskap för att uppnå de målsättningar man har med en undersök-

ning. En målsättning kan vara att lösa problem, en annan att komma fram till ny kunskap men 

där båda målsättningar behöver en relevant metod (Holme & Solvang 1997). Metodvalet kan 

göras utifrån två angreppssätt, antingen kvalitativt eller kvantitativt beroende på bl a vilken 

utgångspunkt som finns i frågeställningen. Den följande undersökningen använder en kvanti-

tativ metod där det centrala är att samla in information för att kunna se hur blivande lärares 

färdigheter i det kommunikativa mötet med elever, kollegor och lärare ser ut i förhållande till 

vad HRD rekommenderar. För att få svar på våra forskningsfrågor kunde vi tänka oss att välja 

intervju, enkät eller både och. Valet föll på enkäter för att det sågs som en lämplig metod för 

att kunna jämföra en större grupp med HRD och där intervjuer med några få deltagare sanno-

likt inte kan ge någon bra bild av hur HR-färdigheter ser ut bland någon större grupp blivande 

lärare. En enkät är vanligtvis kvantitativt inriktad, men det är fullt möjligt att också inkludera 

kvalitativa aspekter i den (Bryman 2002). Utöver rent kvantitativ data försöker vi att genom 

enkätens öppna frågor finna svar på hur respondenterna faktiskt skulle ha svarat i olika kom-

munikativa situationer med elever, kollegor och föräldrar. Svaren kan klassificeras enligt 

HRD:s definitioner av tio olika felaktiga svarstyper samt den ”rätta” svarstypen, som vi kallas 

CMF, den ”Carkhuff Modell Respons”. Definitionerna av de olika responstyperna finns i 

Bilaga 1, exempel finns i Bilaga 4 inom [kamrar], Frågorna 1-5 och det vill påpekas att 

enkäten som skickades ut visade inte det som finns i bilagornas kamrar. 

4.2 Urval 

Vilken urvalsform man använder sig av är beroende av syftet med undersökningen och hur 

mycket pengar samt tid man har att disponera. Beroende på om urvalet ska säga något om 
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syftet är det viktigt att kravet på representativitet i urvalet prioriteras. Om däremot undersök-

ningen vill visa på ett samband mellan olika egenskaper blir representativitet inte lika centralt, 

utan då kan andra krav såsom variation i gruppen vara viktigare, d v s att alla grupper av olika 

människor ska finnas med för att urvalet ska bli representativt för undersökningens syfte. En-

ligt Holme & Solvang (1997) finns det två huvudsakliga former av urval: 

1) Icke sannolikhetsurval, d v s urval som inte baseras på slumpmässighet. 

2) Sannolikhetsurval, d v s urval som baseras på slumpmässighet.  

Slumpmässigt urval baseras på att alla ska få samma chans att komma med i urvalet, urvals-

metoden är kostsam och tidskrävande. Medans ett icke sannolikhetsurval är lättare att tillgå då 

man kan välja enheter som är lätta att få tag på men som oftast inte är representativa. Då en C-

uppsats har sina begränsningar rent ekonomiskt samt tidsmässigt föll valet på ett icke sanno-

likhetsmässigt urval. För att få veta hur blivande lärare kommunicerar borde enkäterna riktas 

mot dem.  

Urvalsgruppen föll på 214 lärarstuderande som läste sin sista termin på ett universitet i en 

mellanstor stad i Sverige. Vi har valt detta urvalsunderlag för att det är en sluten urvalsgrupp 

där kursen i utbildningen till lärare ligger sent, vilket kan medföra att respondenterna till-

godogjort sig en helhet inom det allmänna utbildningsområdet. 

4.3 Instrument/enkätfrågor 

Val av enkätfrågor 

Innan arbetet hade börjat var det tänkt att det skulle vara intressant att jämföra enkätens resul-

tat mellan olika grupper, bl a yrkeslärare, lärarstudenter samt andra studenter (t ex biologistu-

denter). Grupperna skulle vidare delas upp enligt bl a kön, åldern, antal års erfarenhet som 

lärare, vilket universitet de fick sin lärarutbildning ifrån och om de hade fått träning i HR 

(HRT). När de blev bestämd att undersökningen istället skulle jämföra en grupp lärarstudenter 

med HRD:s rekommendationer togs de flesta avdelningarna bort. Det som behölls var kön, 

åldern och HR-utbildning, för att se om sådana avdelningar skulle visa några skillnader inom 

samma grupp. De frågorna finns att se som Fråga 1 - 3 i Bilaga 3. 

Frågorna 4 - 8  (Bilaga 3) och Frågorna 1 - 5 (Bilaga 4) innehåller samma fem situationer som 

antingen ska svaras med öppna svar eller rangordnas. Det finns många situationer som presen-

teras i HRD, tillsammans med rekommendationer på hur situationen kan behandlas väl. De 

fem situationer som valdes för enkäten valdes för att de presenteras i HRD tillsammans med 

rekommenderade och icke rekommenderade responser (de verbal villains som beskrivs i Bila-
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ga 1). Eftersom båda presenteras såg vi ett tillfälle att kunna skapa en enkät där respondenter-

na skulle rangordna de olika responserna, vilket skulle visa vilka responstyper de föredrar. Vi 

ville också se vilka responser respondenterna själva skulle hitta på utan att få välja från en 

lista av responser. Därför presenterade vi enkäten i två delar, första delen presenterade fem 

situationerna som öppna frågor och den andra delen ville att respondenten skulle rangordna 

olika responsförslag i samma fem situationer som i första delen. 

 Frågorna 6 – 9 (Bilaga 4) valdes för att de redan finns i HRD i form av en uppgift, ett facit 

ges för uppgiften och boken påstår ett mål som bokens läsare ska försöka nå.  

 

Då vi i vår undersökning valt att studera en grupp individer och att deras förhållningssätt till 

HRD och objektiviteten sågs som viktig för att inte påverka respondenternas responser, ansågs 

enkätmetoden passande. Vi ville undvika att de svarande skulle få olika information från oss 

eller tolka oss beroende på tonfall, vilket skulle kunna inträffa i en intervju, s k negativ inter-

vjueffekt (Andersen & Gandrup 1994). En del av frågorna har använts i tidigare studier av 

lärare i USA men behövdes ombearbetas en del för att passa in i vår undersökning, i enkätfrå-

gorna. Frågorna har översatts från engelska till svenska och gjort att översättningen har anpas-

sats lite mer till svenska sätt att se på vissa ord. Motivet bakom ändringarna i vissa frågor är 

för att få dem mer anpassade till svenska kulturens sätt att se på saker inom skolan och vidare 

skapa mindre frågor bland respondenterna när de ska svara på enkäterna. Frågorna är för öv-

rigt tagna ur boken HRD (Gazda m fl 1991) och vi är väl medvetna om att det var en del år 

sedan den trycktes. P g a detta är vi väl medvetna om att vissa frågor kan komma att kännas 

förlegade och som vi har som en kritik mot vår egna studie, men då vi inte fick tag på en sena-

re upplaga och ansåg att vi skulle få ett prövbart resultat ändå utifrån hur HRD ser på kommu-

nikation, valde vi att använda oss av dem. För att få så uttömmande svar som möjligt på våra 

forskningsfrågor valde vi att använda oss av tre olika frågesätt i enkäten. De tre sätten disku-

teras vidare nedan.  

Man kan skilja mellan tre frågesätt i en enkät enligt Jan-Axel Kylén (1994), vilka är: öppna 

frågor, frågor med fasta svarsalternativ samt frågor med skalor. I den här uppsatsen finns 

samtliga frågesätt med, detta för att få svar som utgår från den tillfrågade samt frågor med 

givna svarsalternativ (Kylén 2004). 

Enkäten består av två avsnitt där det första avsnittet syftar till att undersöka om det finns nå-

got spridningsmönster och/eller skillnad i svaren beroende på ålder och kön samt att undersö-
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ka om det finns skillnader i svaren beroende på om de svarande läst någon kurs i konflikthan-

tering. Frågan svarsgruppering (konflikthantering, ja- eller nej- typ) finns för att inte alla lä-

rarstudenter har haft chans att välja konflikthantering som ett ämne i sin utbildning och för att 

konflikthantering är en ämnestyp som skulle kunna likna HR-filosofin som presenteras i 

HRD. Dessa frågor om ålder, kön och utbildning kan kallas för sakfrågor, för att få veta hur 

lärarstudenterna förhåller sig till sakfrågorna (Trost 2007). 

I enkätens Avsnitt 1 finns även fem öppna frågor där den enskilda respondenten skriver sin 

”öppna” uttalade respons i var och en av fem olika situationer som kan ske på arbetet. De re-

sulterande responserna ligger som grund till själva undersökningen i denna uppsats. De fem 

situationerna är hämtade ur boken HRD (Gazda m fl 1991) och dessa fem situationerna valdes 

ut på grund av att boken ger exempel på både CMR-responser och ”Verbal villians”-typ re-

sponser för samma fem situationer. Det tillåter att en jämförelse kan göras mellan de blivande 

lärarnas responser och HRD:s rekommenderade responser i fem olika situationer (se Bak-

grundskapitlet 3.4.2, samt Bilaga 1 och Bilaga 4 för definitioner och exempel på de olika re-

sponstyperna som presenteras i HRD). Dessutom ger HRD flera andra frågor och övningar 

som inte är lika lämpliga att använda sig av i enkäten då de inte ger exempel på både idealiska 

responstyperna (CMR) samt de andra responstyperna (Verbal-villans) i varje situation. I de 

öppna frågorna (enkätens Avsnitt 1, frågor 4 - 8) fick respondenterna själva formulera sina 

svar. Fördelen med det är att dessa svar sannolikt kan återspegla hela rikedomen och kom-

plexitet i respondentens synpunkter. 

Öppna frågor kan vara svåra att bearbeta, men de styr inte respondenternas svar lika mycket 

som det görs med fasta svarsalternativ (Kylén 2004). Enligt en elektronisk referens står det: 

One kind of order effect can be seen in responses to open-ended questions. Pew Research surveys 

generally ask open-ended questions about national problems, opinions about leaders and similar 

topics near the beginning of the questionnaire. If closed-ended questions that relate to the topic are 

placed before the open-ended question, respondents are much more likely to mention concepts or 

considerations raised in those earlier questions when responding to the open-ended question.
 11

 

Det vill säga att om det finns frågor i enkätens början som har ett begränsat antal responsal-

ternativförslag, då kommer förslagen att påverka responserna som framkallas av frågorna i 

resten av enkäten. Att dela ut första Avsnittet separat gjorde det möjligt att få alltmer öppna 

svar, utan påverkan från enkätens Avsnitt 2, vilka har samma frågor men även responsalterna-

tiv. Med andra ord kunde inte responsalternativen i enkätens andra avsnitt påverka svaren i 

det första avsnittet. Detta ansågs vara intressant för studien att se, hur respondenterna faktiskt 
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skulle svara på frågorna utan påverkan. De öppna frågorna byggde på att få svar utifrån verk-

ligheten vilket gör att de uppfattas som sanna och reliabla för den som svarar (Kylén 2004).  

Respondenterna bads att citera vad de skulle säga i en given situation för att få svaren så verk-

lighetstrogna som möjligt (Kylén 2004), då uppsatsen bygger på att se hur kommunikationen 

ser ut bland blivande lärare i givna situationer utifrån HRD.  

Som en avslutande fråga fick respondenterna chans att kommentera enkäten, detta för att få 

kunskap om enkätens utformning och innehåll, samt intresset för ämnet i uppsatsen. 

Enkätens Avsnitt 2 innehåller frågor med begränsade svarsalternativ, samt frågor där olika 

svarsalternativ ska placeras på en skala utifrån HRD. De första fem frågorna är exakt likadana 

som de fem frågorna i den första enkäten, med undantaget att lärarstudenterna har flera fasta 

svarsalternativ som ska rangordnas istället för att öppna svar ska ges - detta för att kunna göra 

en jämförelse med hur de faktiskt skulle svara och med de svarsalternativ som HRD har. Frå-

gor med en skala har använts för att kunna göra en bedömning av vilka svar som responden-

terna anser är de mest lämpliga i olika situationer. 

Konstruktion och utformning av enkäterna 

När man använder sig av en enkät som undersökningsmetod är det viktigt att inse att man är 

beroende av respondenternas välvilja att svara för att överhuvudtaget få något resultat. Själva 

utformningen av enkäten är viktig för att få så hög svarsfrekvens som möjligt och därför är 

det av vikt att frågeformuläret inte är för omfattande, att strukturen är klar, att man använder 

ett lättförståeligt språk (Belson 1981 i Holme & Solvang 1997). Därför har vi lagt mycket tid 

på att få enkäterna så bra och tillförlitliga som möjligt. Vi har varit lite begränsade i utform-

ningen av frågorna då vi använt oss av underlag från ett utarbetat material i boken HRD, Hu-

man Relations Development (Gazda m fl 1991). Frågorna ansågs vara tillräcklig grund för att 

besvara syftet med uppsatsen.  

Enkäten utformades genom att Tre piloter fick besvara frågorna. Personerna var kända av 

författarna, detta för att nära vänner eller kollegor lättare kan våga säga vad de verkligen 

tycker (Kylén 2004). Sedan gjordes en kortare intervju kring frågorna och en bearbetning av 

enkäterna genomfördes. Därefter presenterades en första försöksversion som var tänkt att bli 

den slutgiltiga versionen. Två personer fick testa den för att se hur lång tid som behövdes för 

att besvara frågorna, hur frågorna fungerade samt om enkäten var lagom lång (Bell 1993, Ky-

lén 2004).  Efter ytterligare några mindre justeringar skickades enkäterna ut via e-post. 
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4.4 Etiska överväganden 

Varje respondent fick i samband med att enkäten skickades ut ett medföljande följebrev (Bi-

laga 2). I följebrevet ingick en inledning med en kortare beskrivning av studien för att motive-

ra dem som ska svara (Kylén 2004). Syftet var att väcka nyfikenhet för studien men inte av-

slöja för mycket av undersökningen, samt att den skulle verka inbjudande att delta i (Trost 

1986). För att undvika att respondenterna själva skulle kunna undersöka de ”rätta” svaren till 

enkäten var det också viktigt att de inte fick veta att deras svar skulle jämföras med dem som 

rekommenderas av HR:s teori. I stället fick respondenterna endast veta att enkätens intresse 

ligger i hur de skulle svara i olika situationer, utan att kunna ge de svar som förväntades (Eli-

asson 2009), ett fenomen som också kallas för "social desirability bias" och sker för att män-

niskor vill att andra människor ska tycka om dem och därför försöker att ge svaret som ska 

påverka på ett positivt sätt i hur andra ser på dem
12

. 

Vidare informerades i följebrevet om etiska aspekter. De etiska aspekterna utgick från Veten-

skapsrådets (2002) rekommendationer där tre av de etiska riktlinjerna lyfts fram. Först ”in-

formerat samtycke”, vilket innebär att de som valts ut för att delta i undersökningen är väl 

informerade om undersökningens syfte, uppläggning mm. För det andra ”konfidentialitets 

kravet”, som handlar om att deltagarna ska vara garanterade just konfidentialitet.  Den tredje 

aspekten är om konsekvenserna och att som ansvarig för undersökningen finns ett ansvar att 

ingen av deltagarna lider några men av att delta. Dessa tre krav är enligt Vetenskapsrådet 

(2002) en självklar utgångspunkt för att skydda deltagare i en vetenskaplig undersökning. 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet handlar om att undersökningen är välgrundad, hållbar, pålitlig och att 

den är försvarbar. Validiteten kan aldrig bli bättre än reliabiliteten, viket förutsätter en hög 

reliabilitet för att få en god validitet (Eliasson 2009). Att kunna visa på vilka metoder samt på 

hur slutsatsen dragits bidrar till att öka reliabiliteten och validiteten. Att använda sig av ett 

enkelt språk i undersökningens enkätfrågor kan bidra till att reliabiliteten eller tillförlitligheten 

blir hög, detta då frågorna med större sannolikhet uppfattas mer lika av samtliga respondenter. 

Det som gjordes i den här undersökningen var att låta testpiloter svara på frågorna för att se 

om de förstod dem väl, vilket kan ha medfört att respondenterna uppfattat frågorna lika och 

därmed ökat reliabiliteten i undersökningen. 
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Denna enkätundersökning är liten och har tydliga kvalitativa inslag och där frågorna kan ge 

ett generaliserbart värde utifrån HRD. Undersökningen kan upprepas och med största sanno-

likhet få samma resultat om man genomför den med studenter som fått samma kunskaper och 

erfarenheter som de som svarat innan fått. 

Validiteten i undersökningen påverkas nog negativt av den låga svarsfrekvensen då det finns 

svårigheter att dra några större slutsatser utifrån urvalsgruppen. 

4.6  Genomförande 

De 214 lärarstudenter som valts ut till undersökningen kontaktades via e-post. I det inledande 

brevet gjordes en kort presentation av undersökningen och hur respondenterna skulle gå till 

väga för att delta i den. Två dokument bifogades, ett var följebrevet (Bilaga 2) och det andra 

var det första avsnittet av enkäten (Bilaga 3). Då samtliga tillfrågade satt med egna examens-

arbeten och inte var i undervisning skulle en personlig träff bli svår, därav beslutet att skicka 

e-post till samtliga. Även om e-post är ett snabbt och billigt alternativ har det sina nackdelar. 

En nackdel är att enkäten kanske inte får så hög prioritet. Den andra nackdelen är att bifogade 

filer kan vara krångliga att förstå sig på att öppna, vilket kan leda till att färre svarar på enkä-

ten (Trost 1986). Nackdelen med bifogade filer är att de inte är lika lätta att returnera som när 

frågeformuläret är en del av e-posten, men då vi testade att ha enkäten som en del av e-posten 

visade det sig att det inte bara var att klicka på ”Vidarebefordra” på studenternas e-post 

adress, utan de var tvungna att kopiera samt klistra o s v för att kunna skicka tillbaka enkät-

svaren. Därför såg vi det enklare för respondenterna att få enkäterna via en bifogad fil. 

Efter att ha skickat en påminnelse ca två veckor senare och väntat ytterligare en vecka på svar 

valdes att sända ut det andra avsnittet av enkäten (Bilaga 4) till dem som svarat på det första 

avsnittet. Trost (2007) menar att man kan skicka ut en påminnelse efter ca en vecka och däref-

ter skicka ut tre eller fler. Detta ansåg vi inte vara rimligt då vi visste att samtliga responden-

ter satt med eget examensarbete och med hänsyn till det valdes att göra en påminnelse i vänlig 

ton. Till enkät två skickades en påminnelse efter en vecka. Efter avslutad insamling fick samt-

liga svarande en kod och namnen på dem togs bort. 

4.7 Metoddiskussion 

Då tiden för att göra en C-uppsats var begränsad till 10 veckor valdes en grupp på 214 stycken 

sista termins lärarstudenter på ett lärarprogram i en mellanstor stad i Sverige. Av 214 tillfrå-

gade svarade 42 på det första avsnittet av enkäten och 26 svarade på både den första och det 

andra avsnittet av enkäten. Störst bortfall är då man gör en enkätundersökning som vänder sig 
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till en större anonym grupp (Kylén 2004) och därför anses att 20 % inkomna svar vid posten-

kät är ett godkänt resultat för att kunna gå vidare i en undersökning. 42 är 20 % av 214 medan 

26 är bara 12 %. Det stora bortfallet kan ha berott på att samtliga respondenter arbetade med 

eget examinationsarbete vid tidpunkten för vår undersökning.  

I vårt urval har vi riktat oss mot enbart studenter som läser sin sista termin på lärarutbildning-

en, vilket kan bidra till en minskad risk för missvisande svar. Med detta menar vi att de som 

läser sista terminen fått adekvat utbildning inom sina inriktningar och saknar således inte sär-

skilt mycket av sin utbildning till blivande lärare. Sådana studerande torde vara redo för det 

yrkesverksamma livet och fått de kunskaper de behöver för att kunna utföra sitt yrke. Detta 

menar vi kan öka undersökningens reliabilitet, då majoriteten av respondenterna tillgodogjort 

sig det de ska ha med sig för att klara det yrkesverksamma lärarlivet. 

4.8 Analys 

De inspelningar, anteckningar och övriga registreringar vi gör i en studie är våra obearbetade 

rådata, d v s oordnad information. För att kunna analysera informationen som kommit in via 

enkäterna måste vi bearbeta den (Holme & Solvang 1997). Vidare menar Holme & Solvang 

(1997) att kvalitén på den obearbetade informationen är avgörande för hur bra resultatet blir. 

Då svarsfrekvensen var så låg som 20 % valdes att inte göra någon statistisk analys i Statisti-

cal Package for the Social Sciences (SPSS) (Howitt & Cramer 2005). Svaren i enkäterna jäm-

fördes med de svar som finns i HRD boken (Gazda m fl 1991) och har räknats ut för hand i 

Microsoft Excel 2007. Diagrammen som finns i uppsatsens resultatkapitel (Del 5) är också 

skapade med Microsoft Excel. 

Responserna på de öppna frågorna i det första avsnittet av enkäten delades in i de 11 respons-

typer som presenteras i HRD, samt 2 övriga responstyper (se Bilaga 1), genom att vi som för-

fattare oberoende av varandra tolkade frågorna var för sig utifrån responsalternativen. Däref-

ter jämfördes svaren och ett gemensamt svar diskuterades fram. Responsdistributionen visas i 

diagram i resultatkapitlet. Martyn Denscombe (2009) menar att de öppna frågorna kräver 

mera ansträngning hos respondenterna, samt att det kan förse forskaren med tämligen tids-

ödande analyser innan de kan användas. Analysen av de öppna frågorna tog lång tid men för 

att få så uttömmande resultat som möjligt ansågs det vara värt arbetet. Vi medger att tolkning-

en av svar på en öppen fråga till ett av de 13 alternativen (Bilaga 1) kan vara subjektiva. Där-

för valde vi att först kategorisera svaren individuellt för att sedan jämföra våra svar och disku-

tera dem. Om två människor individuellt skulle kategorisera svaren helt slumpmässigt skulle 
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ungefär 0,7 % av deras kategoriseringar vara ense %7,0007,0
144

1

12

1

12

1
. Här har 

12 kategoriseringar använts, för att i den 13:e responstypen (IR) skulle båda individerna alltid 

vara överens (d v s icke slumpmässigt). Det som vi fick efter att ha jämfört våra kategorise-

ringar var 54 %, vilket är betydligt högre än 0,7 % och visar att en del logisk upprepbar klas-

sificering av responserna kan ske trots potentialen att kategoriseringen av en person kan vara 

subjektiv. Vidare upptäckte vi efter lite diskussion att (förutom två responser) det gick bra att 

få fram en gemensam klassificering i 100 % av responserna. 

I det andra avsnittet av enkäten analyserades svaren direkt utifrån HRD. Det krävdes ingen 

kvalitativ analys och svaren sattes in i jämförande tabeller (som presenteras som diagram i 

resultatkapitlet).  

4.9 Bearbetning av informationen från besvarade enkäter och beräkning av resultaten 

För att lättare se resultaten och försöka jämföra, tolka, hitta mönster o s v, blev det nödvändig 

att informationen i enkäterna blev samlade, organiserade, och beräknade för att kunna repre-

senteras i diagram. 

4.9.1 Behandling av information i enkätens Avsnitt 1 

Behandling av information från enkätens Avsnitt 1 krävde bara enkel summering, t ex antal 

män, antal kvinnor, antal 26 åringar, antal responser till öppna frågorna som var CMF-typ 

respons o s v. Det upptäcktes att man kunde få tre åldersgrupper med ungefär samma storlek 

om man delade respondenterna i en grupp som är under medianåldern, en som är över medel-

åldern och en som ligger där emellan. 

4.9.2 Behandling av information i enkätens Avsnitt 2, Frågorna 1 - 5 

Här förklaras hur Frågorna 1 - 5 i enkätens Avsnitt 2 behandlas för att bygga diagrammen 

som finns i uppsatsens resultatdel, Del 5.3. 

I de första fem frågorna i enkätens Avsnitt 2, Frågor 1 - 5, ska studenterna rangordna ett be-

gränsat antal responsalternativ till de samma fem situationerna som presenterades i enkätens 

Avsnitt 1, Frågor 4 - 8. Till exempel, en lärarstudents respons till enkätens Avsnitt 2, Fråga 2, 

ser ut så här: 

2.  En lärarkollega säger till dig: ” Skolinspektionen! De kommer alltid hit med sina 

opraktiska idéer!” 

_5_A. Det är bäst att du får dem att tro att du följer deras förslag. Annars kommer 

rektorn att få veta om det och då kan det gå illa för dig. 
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_4_B. Det irriterar dig att bli avbruten. 

_1_C. Ge deras förslag en rättvis chans. Om du var mer mottaglig för deras förslag 

skulle skolinspektörerna inte vara tvungna att tillbringa så mycket tid med 

dig. 

_2_D. Du klagar bara! Du verkar inte tycka om något som händer! 

_3_E. Du måste kunna omvandla deras förslag och se dem som en fördel till dina 

egna situationer. Försök och tänka på det nästa gång de kommer. (Respon-

dent nr 7) 

Det menas att lärarstudenten tyckte mest om alternativ C (eftersom den har siffran ”1” och 

valdes först) och minst om alternativ A (den valdes sist med siffran ”5”). Man kan samla in-

formationen i en tabell liksom Tabell 4.9.2a som visas här nedan: 

             Tabell 4.9.2a  Rangordning av responstyperna bland alternativen A - E 

Alternativ A B C D E 

Responstyp S CMR Ss Rm Bh 

Rang 5 4 1 2 3 

5 - Rang 0 1 4 3 2 

 

Det som lärarstudenten (respondenten på enkätens frågor) inte vet är att Responsalternativ A 

är av S-responstypen, Responsalternativ B är av CMR-reponstypen, o s v. I den sista raden, “5 

- Rang” (fem minus Rangen) omvandlas lärarstudentens ordning i det här exemplet till en 

poängskala där responstypen som lärarstudenten tycker passar bäst (Ss-typ, alternativ C) får 

fyra poäng och det som lärarstudenten tycker passar minst (S-typ, alternativ A) får noll poäng. 

Det kan anses som en ”tävling” där alternativet som kommer på första plats får mest poäng 

och den som kommer på sista plats får minst poäng. 

 

Om poängen från flera respondenters rangordningar samlas och summeras (som i Tabell 

4.9.2b ovan) kan man få ett exempel på hur populärt ett alternativ är bland respondenterna i 

gruppen. Alternativen har blivit omorganiserade så att CMR kommer först och de andra alter-

nativen kommer i en alfabetisk ordning, som visas i första raden i Tabell 4.9.2b. 

I Tabell 4.9.2b finns fortfarande resultaten från Tabell 4.9.2a med där det visas att Student 1 

tycker mest om Ss (fyra poäng) och tycker minst om S (noll poäng). Procent räknas genom att 

ta summan av poäng som en responstyp får och dela summan med antalet poäng som är möj-

ligt. 
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Tabell 4.9.2b  Fyra lärarstudenters rangordningar, summerade 

med resultaten givna i procentform 

Responstyp CMR Bh Rm S Ss 

Student 1 

(5 – Rang) 
1 2 3 0 4 

Student 2 

(5 – Rang) 
2 4 0 1 3 

Student 3 

(5 – Rang) 
1 3 2 0 4 

Student 4 

(5 – Rang) 
0 4 2 1 3 

Summa 

(absoluta tal) 
4 13 7 2 14 

Summa 

(procent) 
10 32,5 17,5 5 35 

Här är antalet möjliga poäng 4 · (0 + 1 + 2 + 3 + 4), d v s fyra studenter gånger tio möjliga 

poäng (0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 10), vilket är fyrtio (4 · 10 = 40). För att räkna Siarens (S) popula-

ritet i procent räknar man 2  40 · 100 = 5 %. Tabellen visar att bland de fyra studenterna i 

den här situationen är Skuldsättarens respons (Ss) mest populär (35 % av poängen) och Sia-

rens respons (S) minst populär (5 % av poängen). M a o, Ss fick mest poäng och S minst po-

äng i ”tävlingen”. Vidare kan man se att trots att Student 1 valde Bh på 3:e plats (5 - Rang = 

2), är Bh:s popularitet nästan högst i gruppen (32,5 %). Resultaten kan samlas i ett stapeldia-

gram, vilket visas i Diagram 4.9.2 nedan. Det är på det här sättet som diagrammen byggts i 

resultatdelen, uppsatsens Del 5.3. Diagrammet nedan visar samma saker som Tabell 4.9.2b 

berättar, t ex att Ss är mest populär och att S är minst populär. 

 

              Diagram 4.9.2 
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4.9.3 Behandling av information i enkätens Avsnitt 2, frågor 6 - 9 

I Frågorna 6 - 9 i enkätens Avsnitt 2 ska respondenten betygsätta olika responsförslag på en 

skala som går från ett till fyra i halva stegintervaller (se enkäten, Bilaga 4). Frågorna kommer 

från HRD boken (Gazda m fl 1991), ett facit ges i boken och målet som boken sätter för den 

som läser boken är att hon/han ska kunna betygsätta 75 % av responsförslagen på skalan näs-

tan likadant som boken gör. Vid ”nästan” menas det att läsarens svar ska vara inom ± 0,5 av 

bokens svar på skalan, d v s att om bokens svar är 2,0, då är läsarens svar godkänt om det är 

1,5, 2,0 eller 2,5. För att få informationen som finns i resultatdelen krävdes det att räkna antal 

lärarstudentsvar som var godkänt på detta sätt och sedan räkna ut några procenttal grundat på 

ålder, grupper och individer. 

4.10 Slutord om information som uppsatsens metoder kan ge  

Här konkluderas vilken information man egentligen kan få utifrån dessa data som vår enkät-

undersökning har samlat in.  

Först och främst vill vi påpeka att den här undersökningen borde ses som en fallstudie, divis 

att resultaten beskriver vissa egenskaper hos en del av en grupp på 214 lärarstudenter i sin 

sista termin på ett universitet i Sverige. Undersökningen ska ses som en forskningsresa, eller 

som man säger på engelska, ”hunting expedition” eller ”fact-finding mission”. Målet bakom 

metoderna är inte så mycket att svar ska hittas, men att intressanta frågor kan hittas. Det är 

inte meningen att resultaten ska generaliseras till hela Sverige, detta för att endast en grupp på 

ett universitet har undersökts samt att endast den del av gruppen som frivilligt svarade på en-

käten representeras i resultaten. Specifikt; 42 av 214 lärarstudenter (20 % av hela gruppen) 

svarade på Avsnitt 1 av enkäten och 26 av de 42 (12 % av hela gruppen) svarade på Avsnitt 2 

(det fanns ingen som svarade på Avsnitt 2 utan också ha svarat på Avsnitt 1 p g a att Avsnitt 2 

skickades endast till de som svarade på Avsnitt 1). Som en tumregel brukar förväntas svar på 

20 % av skrivna enkäter som utskickas (Denscombe 2009, s 27). Svaren från vårt e-postade 

Avsnitt 1 tillfredsställer denna tumregel men det gör inte Avsnitt 2. När de givna 26 respon-

denter delas vidare i tre åldersgrupper med ungefär 9 respondenter var förminskas reliabilite-

ten per grupp ännu mer. Därför ska resultaten tolkas till hur vissa egenskaper visas i en del av 

en grupp lärarstudenter (fallstudie) på ett universitet i Sverige och inte generaliseras vidare.  
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5 Resultat 

I detta kapitel skrivs om enkätens två Avsnitt. 

Enkäten för denna uppsats har två Avsnitt (Bilaga 3 och Bilaga 4) och innehåller fyra typer av 

frågor. En första svarsomgång av enkätens första Avsnitt (Bilaga 3), resulterade i att 18 av 214 

lärarstudenter hade svarat efter två veckor. Därefter skickades en påminnelse ut och efter att 

ha fått in ytterligare 24 svar på Avsnitt 1 skickades Avsnitt 2 av enkäten ut (Bilaga 4) till de 

som hade svarat på Avsnitt 1. Vi fick 26 svar på Avsnitt 2. Vi visste att samtliga respondenter 

satt fullt upptagna med att skriva C-uppsatser och ansåg därför att svarsfrekvensen fick bli 

godtagbar, men där önskan om fler svar från urvalsgruppen varit målet från början för att 

kunna göra en mer reliabel jämförelse.  

Det stora bortfallet (speciellt i Avsnitt 2) förhindrar reliabla rigorösa statistiska analyser som 

vi ville göra. Trots detta bortfall har vi valt att analysera vår data på ett sätt som man skulle 

kunna göra med en större grupp respondenter, samt med en mer jämn fördelning mellan 

delgrupperna, t ex könsgrupper. Målet bakom analysen är att framkalla vilka typer av 

information enkäten skulle kunna ge under en omfattande undersökning. Ett annat mål är även 

att väcka nya frågor, vilka kanske kan ge nya riktningar för framtida undersökningar. För att 

undvika missledande eller fusk, kommer två tabeller att presenteras i början av resultatet 

(Tabeller 5.1a och 5.1b). Tabellerna innehåller information som kan hjälpa läsaren att förstå 

talen som ingår i de följande analyserna. T ex, när det beskrivs om att ”21 % av kvinnornas 

responser var CMR medan 5 % av männens responser var CMR” bör läsaren vara medveten 

om att resultaten kom från en studie av totalt 34 kvinnor och 8 män. Som läsaren är det av 

vikt att förstå att det finns en ojämn fördelning mellan könsgrupperna där antal män är mindre 

i antal än antalet kvinnor. Å andra sidan är skillnaden mellan kvinnors och mäns responser 

intressanta och får oss att undra om en mer omfattande undersökning skulle kunna upplysa 

något signifikant, d v s någonting som kan visas vara gällande (giltig) med statisktik. 

Anledningen till att använda procent är att det förenklar jämförelser mellan grupper. För att 

förklara varför det är enklare ska det ovan nämnda exemplet med 34 kvinnor och 8 män 

analyseras lite djupare. I exemplet gav var och en av personerna 5 responser. Det betyder 170 

kvinnliga-responser och 40 manliga-responser. Ett sätt att förklara CMR användning bland 

kvinnor och män kan vara att säga att ”36 av 170 kvinnliga-responser och 2 av 40 manliga-

responser kunde klassificeras som CMR”. Att jämföra två tal i bråkform, t ex  och , är 

inte alltid så lätt att göra när de har olika täljare eller olika nämnare. Det är lättare om talen 
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omvandlas så att de har samma täljare eller nämnare, så att man istället kan prata om ”Cirka 

en femtedel av kvinnliga-responser och en tjugondedel manliga-responser” eller ”Cirka 21 

hundradelar av kvinnliga-responser och 5 hundradelar av manliga-responser”. Det är enklare 

att jämföra  med , eller  med . De senaste tal som uttrycks i hundradelar kallas också 

som procent, d v s 21 % och 5 %. Att jämföra 21 och 5 är lättare än att jämföra  och . 

Därför används procent i de flesta följande analyser. Nackdelen är att procent inte visar de 

aktuella tal som används i jämförelsen och därför ges det detaljerad information i Tabellerna 

5.1a och 5.1b. De flesta följande diagrammen använder procent, men de aktuella talen 

inkluderas ibland i den löpande texten för att underlätta förståelsen för dig som läsare. 

Resultaten av Frågorna 1 - 3 i enkätens Avsnitt 1 visas i uppsatsens Del 5.1 och handlar om 

lärarstudentens kön, ålder och bakgrund i HR-liknande ämnen, d v s kommunikationsträning 

(Kt) och/eller konflikthantering (Kh). Dessa frågor beskrivs som sakfrågor (Kylén 2004). Lä-

rarstudenterna tillfrågades om de ville delta i en fördjupad intervju, men i tidens intresse gjor-

des inga officiella intervjuer och har därmed inte tagits med i uppsatsens resultatdel. 

Den andra frågetypen i enkäten presenteras i Del 5.2 och där visas respondenternas öppna 

responser i fem olika situationer (Frågorna 4 - 8). Här menas att ”öppna responser” är respon-

ser som respondenterna skapade själva utan att de fick förslag eller några alternativa responser 

att välja från.  

I enkätens Avsnitt 2 finns samma fem situationer som finns i Avsnitt 1 med öppna frågor, 

men där finns det olika responsförslag till varje situation som ska rangordas av respondenten 

från mest till minst lämpligt och dessa resultat presenteras i Del 5.3. 

Resultaten från den fjärde frågetypen presenteras i Del 5.4. Denna frågetyp kräver att lärar-

studenten läser en situation, läser flera förslag för denna situation och placerar förslagen på en 

”hjälpsamhetsskala” av ett till fyra med intervallen 0,5. Resultaten är i överensstämmelse mel-

lan lärarstudentens och HRD:s betygsättningar. 
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I Del 5.5 sammanfattas några övergripande resultat. 

Tabell 5  Översikt av uppsatsens 

resultatdelar 

Uppsatsdel Enkätavsnitt Enkätfrågor Syfte 

5.1 
Avsnitt 1, Av-

snitt 2 
1 - 3 

Information om 

respondenterna 

5.2 Avsnitt 1 4 - 8 Öppen respons 

5.3 Avsnitt 2 1 - 5 Ordnad respons 

5.4 Avsnitt 2 6 - 9 
Respons mätta ut-

ifrån HRD:s skala 

5.5 Alla Alla 
Sammanfattning av 

resultaten 

 

Enkätens resultat presenteras i fem delar (Del 5.1 - 5.5), vilka sammanfattas ovan i Tabell 5. 

5.1 Information om respondenterna 

Tabellerna 5.1a och 5.1b ger en översikt på egenskaper bland de individer och grupper som 

svarade på enkäten. 

Tabell 5.1a  Kön och åldersfördelning samt kommunikationsträning (Kt) och konflikthantering 

(Kh) i enkätens Avsnitt 1 och Avsnitt 2 

 Kön   Ålder 
Kt och/eller 

Kh? 

 Män Kvinnor Medianen Medelvärdet Ja Nej 

Avsnitt 

1 
8 34 26 28 6 36 

Avsnitt 

2 
4 22 26 28 4 22 
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Tabell 5.1b   Tre åldersgrupper som jämförs i uppsatsen 

                      (Se text för detaljer) 

 

Avsnitt 1 respondenter, 

individens ålder i tre ål-

dersgrupper 

Avsnitt 2 respondenter, 

individens ålder i tre ål-

dersgrupper 

 å < 26 26 - 28 å > 28 å < 26 26 - 28 å > 28 

Responden-

ternas ålder 

22 26 29 22 26 29 
22* 26 30 22* 26 30 

 22* 26 30 22* 26 30 

 (22) 26 30  26  

 23 26 31   31 

 
24 26* 32 24 26* 32 

24 26* 33 24  33 

 24 (26) 34 24 (26)  

 24 (26) 35  (26)  

 

24 27 39  27 39 

(24) (27) (40)    

25 28 43  28  

 25* 28 44 (25) 28 44 

 (25) 28     

  (28)*   (28)*  

 

Deras svar kommer att analyseras i resten av uppsatsens. Tabell 5.1a visar könsspridningen 

bland män och kvinnor som svarade på enkätens Avsnitt 1 och Avsnitt 2. Den visar också 

respondenternas åldersspridning samt om de tycker att de har fått någon slags undervisning i 

kommunikationsträning och/eller konflikthantering. Kolumnen i Tabell 5.1a visar Kön, Ålder 

och uppfattad undervisningstyp (Ja eller Nej), och i raderna visas antalet respondenter (av de 

214 tillfrågade) som finns med i enkätens Avsnitt 1 och Avsnitt 2. Där kan man summera ihop 

män och kvinnor för att se att det fanns 42 respondenter i Avsnitt 1 (8 + 34 = 42) och 26 re-

spondenter i Avsnitt 2 (4 + 22 = 26). 

Tabell 5.1b visar åldersindelningen som den här uppsatsens resultat utgår ifrån. Det finns tre 

grupper, de som är under åldern 26, de som är över 28 år och de som ligger däremellan. I Ta-

bell 5.1b kan man t ex se att det finns två respondenter som är i 27-års ålder i enkätens Avsnitt 

1, men att det finns en 27-åring som deltog i enkätens Avsnitt 2. I Avsnitt 1 har de tre ålders-

grupperna nästan samma antal respondenter (14, 15, och 13). I Avsnitt 2 är antalet per grupp 

inte lika jämna (7, 11, och 8).  Andra detaljer visas i Tabell 5.1b: åldern inom parantes visar 

män och asterisk-symbolen visar respondenterna som svarade att de hade läst någon kurs 

inom kommunikationsträning och/eller konflikthantering. 
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5.2 Öppna responser: enkätens Avsnitt 1, frågor 4 – 8 

Diagram 5.2a nedan visar klassificeringen av de öppna svaren som lärarstudenterna gav i Av-

snitt 1, i frågorna 4 - 8. ”AL bedömning” staplarna visar författaren Anna-Lenas klassificering 

och ”AK bedömning” visar Andrews klassificering av de öppna responserna. 

 Diagram 5.2a: Jämförelse av ALs och AKs klassificering av öppna responserna. 

Klassificeringarna gjordes oberoende av varandra (se uppsatsens Del 4.8). De andra staplarna, 

”AK & AL bedömning” visar slutbedömningen som författarna kom fram till gemensamt. 

Förklaringar av de olika responstyperna finns i Bilaga 1. Det primära målet bakom Diagram 

5.2a är att ge en bild av hur väl bedömningarna liknar varandra. En extra liten detalj, 

parentesen, visar representationen av kön bland respondenterna. 

Diagram 5.2b visar den slutgiltiga spridningen av öppna responser för 42 respondenter som 

svarade på 5 frågor var, vilket betyder att Diagram 5.2b visar responstypsspridningen bland 

410 öppna svar. Diagrammet visar sammanfattningsvis att 18 % av de 410 öppna svaren 

kunde klassificeras som CMR (Carkhuff Modell Respons). CMR respons är den näst 
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populäraste svarstypen och diagrammet visar att i 18 % av svaren responderar 

lärarstudenterna på ett sätt som rekommenderas av HRD boken. Det betyder också att i 82 % 

använder sig lärarstudenterna av responser som (enligt HRD boken) inte hjälper den frågande. 

Diagrammet visar att det finns ett tydligt bruk av Detektivresponsen (D) och endast en 

respons är av typen Rubrikmakare (Rm). 

 
Diagram5.2c: Indelning av öppna responstyper i enkätens Avsnitt 1(frågorna 4 - 8) för de 

26 respondenter som svarade på enkät Avsnitt 2 

Diagram 5.2c är lika som Diagram 5.2b, men här har inte alla 42 respondenter som svarade på 

enkätens Avsnitt 1 inkluderats, utan endast de 26 respondenter som svarade på enkätens 

Avsnitt 2. En jämförelse mellan Diagram 5.2b och 5.2c visar skillnaden mellan 

responstyperna i hela gruppen (42 stycken) och delgruppen (26 stycken). Genom att 

staplarnas höjder kan jämföras mellan diagrammen visas hur väl delgruppen i Diagram 5.2c 

(26 elever) respresenterar hela gruppen i Diagram 5.2b (42 elever). Detta visas för att ställa 

frågan på hur mycket de 26 respondenterna i enkätens Del 2 kan representera alla 42 

respondenter i enkätens Del 1, och även vidare, ifrågasätter om de 42 respondenterna kan 

sägas respresentera alla 214 lärarstudenter som ingick i urvalsgruppen. Förutom lite varians 

mellan Ss, IK och IR-responstypen, visar Diagram 5.2c få skillnader mellan resultaten för 

hela gruppen och för delgruppen. 

Varje stapel i Diagram 5.2b kan delas in i tre åldersgrupper. Det visas i Diagram 5.2d. Stap-

larna i Diagram 5.2b är medelvärden för varje trippelgrupp av staplar som finns i Diagram 
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5.2d. De tre åldersgrupperna är samma som finns i Tabell 5.1b för enkätens Avsnitt 1. Mönst-

ren som visar sig i Diagram 5.2d är att vid ökad ålder finns ökad användning av CMR och 

minskad användning av Detektivens respons (D). Responstyper som Befälhavare (Bh) och 

Magiker (M) används inte alls bland de som är mer än 28 år. 

Diagram 5.2d: Spridning av öppna responstyper bland tre åldersgrupper för frågor 4---8 hos 

enkätens Avsnitt 1 respondenter 

Diagram 5.2e nedan är lika som Diagram 5.2d ovan, men den inkluderar inte alla 42 

respondenter som svarade på enkätens Avsnitt 1, utan endast de 26 respondenter som svarade 

på enkätens Avsnitt 2. Det finns lite ändring i Diagram 5.2e jämfört med Diagram 5.2d, men 

man ser samma mönster att med ökad åldern finns det en ökad användning av CMR och 

minskad användning av D. Rubrikmakaren (Rm) har försvunnit för att denna rubrikmakaren 

deltog i enkätens Avsnitt 1 men inte i Avsnitt 2. 
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Diagram 5.2e: Spridning av öppna responstyper bland tre åldersgrupper för frågor 4--

-8 hos enkätens Avsnitt 2 respondenter 

 
Diagram 5.2f: Spridning av öppna responstyper bland var och en av frågorna 4 - 8 hos alla  

respondenter i enkätens Avsnitt 1 

I Diagram 5.2f visas hur responstyperna sprids var och en för sig i enkätens Avsnitt 1 i 

frågorna 4 - 8. Till exempel i fråga 4 finns det 14 av 42 respondenter som gav ett CMR svar 

och 6 respondenter använde sig av Detektivens respons (D). Förutom IR, vilket inte är någon 
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respons, är det endast i responser på Fråga 4 som CMR-typen används mest. D-responser 

dominerar i Frågorna 5 och 6, vilket överensstämmer med det som visas i Diagram 5.2b och 

5.2c. Trots att Guru responsen (G) är den tredje mest populära responstypen i Diagram 5.2b 

och 5.2c används G-responsen inte alls som svar på fråga 6. 

5.2.1 Indelning av responstyper mellan kön 

Könsindelningen i enkätens Avsnitt 1 är ojämn, med 34 kvinnor och 8 män, men med hänsyn 

till möjliga framtida undersökningsfrågor presenteras deras olika responsfrekvenstyper i Dia-

gram 5.2.1a. Diagrammet visar resultaten då 40 öppna svar (från 8 män) jämförs med 170 

öppna svar (från 34 kvinnor). Könens respresentation i diagrammet är ojämnt men har blivit 

normaliserats i procentform för att kunna jämföras.  

Diagram 5.2.1a: En jämförelse mellan frekvensen av olika öppna responstyper bland män 

och kvinnor. 

Några tydliga skillnader visas, särskilt bland CMR, Fm, och Ss responserna. T ex var 21 % av 

kvinnornas responser av CMR-typen medan 5 % av männens responser var CMR. Median- 

och medelåldern bland kvinnorna var 28 resp 29 år och bland männen var den 27 resp 25 år 

(utifall någon undrar om åldern påverkar skillnaden mellan könsresultaten). 

5.2.2 Indelning av öppna responstyper mellan dem som har och inte har läst något HR-

liknande 

Enkäten frågade lärarstudenterna om de hade fått någon slags utbildning (”ja” eller ”nej”) i 

kommunikationsträning och/eller konflikthantering. 6 stycken respondenter svarade “Ja” (en 
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man och 5 kvinnor) och 36 svarade “Nej” (7 män och 29 kvinnor). Liksom i uppsatsens Del 

5.2.1 är fördelningen ojämn, men resultaten presenteras ändå med hänsyn på framkallandet av 

frågor som skulle kunna undersökas i framtiden. Diagram 5.2.2a visar lite skillnad i CMR-

responsfrekvensen (17 % Ja och 18 % Nej), och det finns en ökad användning av G-responser 

bland de som svarade ”Nej” och en ökad förbrukning av M-responser bland de som svarade 

”Ja”. 

Diagram 5.2.2a: En jämförelse mellan frekvensen av olika responstyper bland de som svarat 

att de har eller inte har fått utbildning i kommunikationsträning och/eller konflikthantering. 

5.3 Ordnat svar: enkätens Avsnitt 2, Frågor 1 - 5 

Frågor 1 - 5 i enkätens Avsnitt 2 repeterar samma situationer som finns i enkätens Avsnitt 1, 

Frågor 4 – 8. I stället för att ge ett öppet svar ska lärarstudenterna rangordna flera givna re-

sponser, från den som de tycker om mest till responsen som de tycker om minst. Målet med 

frågorna är att få en blick i hur lärarstudenterna skulle välja respons när de är begränsade till 

ett visst antal responstyper. Här behandlades fem situationerna i enkätens Avsnitt 2, Frågorna 

1 - 5, individuellt för att se vilka responstyper lärarstudenterna föredrar när de måste välja 

ifrån ett begränsat antal responstyper. Definitionen av begreppet popularitet finns i uppsatsens 

Del 4.9.2. Vi vill också påminna om att resultaten från enkätens Avsnitt 1 kommer ifrån 42 
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lärarstudenter, att Avsnitt 2 representerar 26 lärarstudenter och att de tre åldersgrupperna där-

för är färre i antalet per grupp (se Tabell 5.1b för gruppen i enkätens Avsnitt 2).  

5.3.1 Situation 1: enkätens Avsnitt 2, Fråga 1 

Resultaten för Situation 1 i enkätens Avsnitt 2 visas i Diagram 5.3.1a och 5.3.1b. 

   Diagram 5.3.1a              Diagram 5.3.1b 

 

HRD boken ger två typer av CMR respons-exempel för Situation 1, CMR-1 och CMR-2. Om 

man kombinerar resultaten för de två exemplen ser man att populariteten av CMR i den här 

situationen är 47 % (16 + 31 = 47). Slumpmässigt skulle populariteten för en CMR-

responstyp vara 33 % p g a att en tredjedel av de 6 valen är CMR-responstyper. Populariteten 

av Fm, M och Ss responser är relativt svaga jämfört med CMR och D, vilket liknar resultaten 

från de öppna frågorna i enkätens Avsnitt 1 (jämför med Diagram 5.2b och 5.2c). Annat som 

överensstämmer med Avsnitt 1 är ökad CMR och minskad D och Ss med stigande ålder. Av-

vikelser mellan Diagram 5.3.1b och Diagram 5.2c är att Fm och M ökar med stigande ålder. 

5.3.2 Situation 2: enkätens Avsnitt 2, Fråga 2 

Resultaten för Situation 2 (Fråga 2) i enkätens Avsnitt 2 visas i Diagram 5.3.2a och 5.3.2b. 

Diagram 5.3.2a               Diagram5.3.2b 
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När D responsen inte finns blir Bh och Ss bland de mest populära och CMR är på tredje plats. 

När responsalternativen är begränsade till ovanstående responsalternativ visar det sig att Ss 

och Rm får en ökad popularitet jämfört med det som visas i enkätens Avsnitt 1 resultat, Frå-

gorna 4 - 8. Det finns fem givna responsalternativ för enkätens Avsnitt 2, Fråga 2, vilket bety-

der att det händelsevis skulle kunna vara minst 20 % på CMR nivån i Diagram 5.3.2a. I den 

här situationen, Situationen 2, är 86 % av respondenternas preferens av den ohjälpsamma ty-

pen (enligt HRD boken). 

5.3.3 Situation 3: enkätens Avsnitt 2, Fråga 3 

Resultaten för Situation 3 (Fråga 3) i enkätens Avsnitt 2 visas i Diagram 5.3.3a och 5.3.3b. 

  Diagram 5.3.3a                Diagram5.3.3b 

I den här situationen visar Diagram 5.3.3a att CMR är det minst populära alternativet och G är 

det mest populära. Resultatet som Diagram 5.3.3b visar går emot mönstret som visas i Dia-

gram 5.1d och 5.1e, där CMR stiger med ökad ålder. I stället föredrar respondenterna G och 

Bh. En plötslig respons skulle ge CMR en femtedels chans (20 %), men Diagram 5.3.3a visar 

att CMR väljs i 7 % bland alla åldersgrupperna. 

5.3.4 Situation 4: enkätens Avsnitt 2, Fråga 4 

I Situation 4 (enkätens Avsnitt 2, Fråga 4) ses att F-responsen är mest vanliga bland lärarstu-

denterna som deltog i den här undersökningen. Resultaten visas i Diagram 5.3.4a och 5.3.4b. 

F-responsen dominerar i Situation 4 och M-responsen går emot de öppna svarsresultaten i 

enkätens Avsnitt 1 då den ökar i popularitet med ökande ålder. När respondenterna blir be-

gränsade till de här 6 responstyper i enkäten, faller CMR till fjärde plats. Slumpmässigt skulle 

CMR-populariteten vara kring 17 %, men här visas det vara kring 13 %. 
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  Diagram 5.3.4a                 Diagram5.3.4b 

5.3.5 Situation 5: enkätens Avsnitt 2, Fråga 5 

Situation 5 är unik i enkäten därför att Avsnitt 2, Fråga 5, ger lärarstudenten tillfälle att rang-

ordna alla 11 responstyper som presenteras i HRD boken. T ex, i Situation 4 (ovan) behövde 

lärarstudenterna välja bland 6 olika alternativ, men i fråga 5 får lärarstudenterna tillfälle att 

ordna vad de föredrar bland alla responstyper som undersöks i den här uppsatsen. Idealiskt 

skulle vara att alla fem frågor/situationer ger lärarstudenten tillfället att välja bland alla alter-

nativen så att resultaten lättare skulle kunna jämföras med de öppna svarens resultat, dock 

skriver Kylén (2004) att när mer än 6 kategorier ska rangordnas blir det tveksamt för den in-

tervjuade om t ex ett alternativ ska placeras på 8:e eller 9:e plats eller tvärtom, d v s att 

slumpfelet stiger desto fler kategorier som finns.  

Den femte situationens resultat visas i Diagram 5.3.5a och 5.3.5b. 

 
 Diagram 5.3.5a              Diagram5.3.5b 

Ordningen som visas i enkätens Avsnitt 1 med öppna svar, syns inte så tydligt här då rangord-

ningen i popularitet är D, CMR och sedan G (Diagram 5.2b och 5.2c). I stället visas i Diagram 

5.3.5a att ordningen är F, CMR och M. När lärarstudenterna får välja bland de tio alternativen 

i Situation 5 visar det sig att CMR har 13 % popularitet, de andra responstyperna har samman-
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lagt 87 %.  Ett slumpmässigt val skulle ge CMR ett 10 % popularitet. Om den här gruppen 

nyutbildade lärare kommer att använda likartade responser på arbetet, antyder det att frekven-

sen av deras CMR-responser bland de här responstyperna kommer att bli nästan slumpmäs-

sigt, vilket kan betyda att ca 90 % av responserna inte rekommenderas av HRD. 

5.3.6 Korrelation mellan enkätens öppna responser och rangordnade responser 

Kylén (2004, s 83) skriver att ”med tre skalsteg är det i princip inget slumpfel alls”, därför 

fokuserar Tabellerna 5.3.6a - 5.3.6e nedan på de första tre valen i de rangordnade responserna. 

Vidare visar tabellerna en jämförelse mellan respondenternas öppna- och rangordnade respon-

ser utifrån samma situationer i enkätens Avsnitt 1 och Avsnitt 2. Som ett exempel på vad ta-

bellerna kan visa skulle kunna vara en lärarstudent som ger en öppen D-respons i en given 

situation, men när hon måste rangordna flera responsalternativ i samma situation väljer hon Ss 

först och D sist. Alltså en respondent kan välja olika responstyp i samma situation beroende 

på frågetyp, trots att det är möjligt att välja samma responstyp i båda frågor. 

Tabell 5.3.6a visar resultaten för Situation 1 responserna i Avsnitt 2 och jämförs med de öpp-

na responstyperna som de 26 respondenterna gav i enkätens Avsnitt 1.  

Tabell 5.3.6a 

 CMR-1 CMR-2 D Fm M Ss 

Antal gånger det rangord-

nas som första val: 
0 16 9 0 0 1 

Antal gånger det rangord-

nas som andra val: 
2 8 12 1 0 1 

Antal gånger det rangord-

nas som tredje val: 
13 0 1 2 2 6 

Antal gånger typen ges som 

öppen respons 
(12/2) (12/2) 3 2 1 0 

Här finns information som kan leda till diskussion om enkätens påverkan på vilka responsty-

per respondenterna väljer beroende på om de själva får ge en öppen respons eller om de måste 

välja bland en begränsad lista av responsförslag. ”(12/2)” skrivs i tabellen för att CMR-

responstypen är delad mellan två responsalternativ i enkätens Avsnitt 2, men som gavs 12 

gånger i enkätens Avsnitt 1 bland de här 26 eleverna. Tabellen visar endast de första tre rang-

ordnade förslagen, och antas som de tre förslagen som respondenterna tycker stämmer bäst 

överens med hur de som lärare skulle svara. Tabell 5.3.6a visar att populariteten för responsen 

CMR-1 är låg i början av rangordningen men när de CMR-2 och D valen har blivit eliminera-

de visar tabellen att CMR-1 väljs som en lämplig respons på tredje plats (13 val). Tabellen ger 
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detaljer för CMR-1 och CMR-2 staplarna i Diagram 5.3.1a, och visar varför populariteten av 

CMR-1 är så hög som den är (kring 16 %). 

Tabell 5.3.6a visar också att när de högst två rangordnade alternativen har blivit eliminerade 

ökar bruket av Ss-responsen, vilken är en responstyp som ingen av de här respondenterna gav 

som en öppen respons i samma situation. Tabellen visar detaljerat information som är mer än 

den här uppsatsen (och författarna) kan upplysa med riktigt statistiskt information men som 

uppfyller uppsatsens mål att uppmuntra till nya frågor ”Hur svarar några blivande lärare på 

preciserade kommunikativa situationer i skolan såsom de presenteras i HRD och hur ska man 

kunna förstå svaren med HRD som utgångspunkt”. 

Informationen i Tabell 5.3.6a presenteras på samma sätt i Tabellerna 5.3.6b - 5.3.6e nedan. 

Tabell 5.3.6b 

 CMR Bh Rm S Ss 

Antal gånger det rangord-

nas som första val: 
1 20 0 0 5 

Antal gånger det rangord-

nas som andra val: 
1 4 3 2 15 

Antal gånger det rangord-

nas som tredje val: 
11 1 7 1 5 

Antal gånger typen ges som 

öppen respons 
1 0 0 0 0 

I Tabell 5.3.6b kan ses att Bh-responstypen mest valdes som första valet (20 gånger i enkätens 

Avsnitt 2), och att Bh-responstypen valdes som en öppen respons noll gånger i samma situa-

tion i enkätens Avsnitt 1. Det visas att när de här 26 lärarstudenterna måste välja ifrån CMR, 

Bh, Rm, S, eller Ss, föredrar de som sitt första val Bh (20 gånger) tydligt mer än CMR (en 

gång) i den här situationen.  Som en jämförelse gavs Bh noll gånger och CMR en gång som 

en öppen respons hos de här 26 lärarstudenterna. 

Tabell 5.3.6c 

 CMR Bh G Hb M 

Antal gånger det rangord-

nas som första val: 
0 7 13 6 0 

Antal gånger det rangord-

nas som andra val: 
0 10 8 5 2 

Antal gånger det rangord-

nas som tredje val: 
5 6 3 6 5 

Antal gånger typen ges som 

öppen respons 
5 1 0 0 0 
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Tabell 5.3.6c visar att CMR-responstypen inte valdes någon gång som det första eller andra 

valet i enkätens Avsnitt 2, Fråga 3, men att den gavs 5 gånger som en öppen respons. Hos de 

begränsade responstyperna valdes Gurus responstyp (G) 13 gånger som första val, en respons-

typ som inte alls gavs bland de 26-respondenterna i Avsnitt 2.  

Tabell 5.3.6d visar ett likartat mönster som Tabell 5.3.6c då CMR-responstyperna valdes noll 

gånger som första eller andra val, men att de gavs fler gånger när de här lärarstudenterna fick 

ge en öppen respons. Här i rangordningen domineras Floristens respons (F) i första valet (20 

gånger) och en gång som en öppen respons. 

Tabell 5.3.6d 

 CMR D F G M Ss 

Antal gånger det rangord-

nas som första val: 
0 4 20 1 0 0 

Antal gånger det rangord-

nas som andra val: 
0 13 5 0 7 0 

Antal gånger det rangord-

nas som tredje val: 
9 6 0 5 5 1 

Antal gånger typen ges som 

öppen respons 
5 5 1 3 0 0 

 

Tabell 5.3.6e visar att när alla HRD:s elva responsalternativ är tillgängliga, blir Magikerns 

respons (M) den som väljs mest som första val, vilket är en avvikelse när man jämför med 

resultaten i Diagrammen 5.2b och 5.2c där Magikerns responstyp ges i ungefär 5 % av de 42 

öppna responserna (och här i tabellen visas det att M-responsen gavs noll gånger som öppen 

respons hos de 26 Avsnitt 2 respondenterna).  

 

Tabell 5.3.6e 

 CMR Bh D F Fm G Hb M Rm S Ss 

Antal gånger det rangord-

nas som första val: 
1 0 3 1 1 0 2 10 0 0 6 

Antal gånger det rangord-

nas som andra val: 
0 1 2 3 0 0 8 4 4 0 2 

Antal gånger det rangord-

nas som tredje val: 
3 0 2 3 1 1 6 3 0 2 3 

Antal gånger typen ges som 

öppen respons 
4 5 1 0 2 6 0 0 0 1 1 
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5.4 HRD:s betygsättning av respondenternas responser utifrån sin egen skala 

En jämförelse har gjorts mellan hur lärarstudenter och HRD-boken placerar vissa responser i 

vissa givna situationer på HRD:s ”hjälpsamhetsskala”. Det gäller enkätens Avsnitt 2, Frågor 6 

- 9 (se Bilaga 4) där respondenten ska placera olika responsförslag på en skala, en ”hjälpsam-

hetsskala” som HRD-boken beskriver (Gazda m fl 1991, s 120 - 134). HRD:s skala har sju 

värden där responsförslag kan placeras, d v s (1,0), (1,5), (2,0), (2,5), (3,0), (3,5), och (4,0). 

Respondentens placering blir godkänd av HRD om ett responsförslag placeras i skalan på 

samma plats som finns i HRD:s facit (s 138). Vidare är respondentens placering godkänd av 

HRD den finns inom 0,5 av HRD:s placering, t ex om HRD:s placering är (2,0) då blir re-

spondentens placering godkänd om den är (1,5), (2,0) eller (2,5). 

En sammanställning av resultaten finns i Tabell 5.4 nedan och tabellen visas i diagramform, 

Diagram 5.4a. Medelvärdet för procent godkända placeringar mellan den yngre åldersgruppen 

(48 %) och den äldre åldersgruppen (55 %) skiljer sig med 7 % och resultatet liknar Diagram 

5.2d och 5.2e där det visas att den äldsta gruppen överensstämmer mest med vad HRD re-

kommenderar. I Diagram 5.4b visas lite mer detaljer och där kan man se att t ex 6 responden-

ter fick 50 % av sina placeringar godkända av HRD. Mål-

sättningen i HRD-boken är att HR-studenten ska kunna få 

minst 75 % av placeringarna godkända. Denna målsättning 

visas i diagrammet som en gul linje, vilket visar att en av 

de 26 respondenterna klarade målet genom att få 77 % 

godkända placeringar och där respondenten var en 31-årig 

kvinna. 

 

 Diagram 5.4a                         Diagram 5.4b: procent godkända placeringar bland  

dem 26 respondenterna i enkätens Avsnitt 

2, Frågorna 6 - 9  

Tabell 5.4 

Ålders- 

grupp 

(år) 

Procent godkända 

placeringar (medel-

värdet) 

Under 26 48 

26-28 43 

Över 28 55 

Alla ålder 48 
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Vid en djupare analys av statistiken visas att om en respondent bara skulle gissa på vart ett 

responsförslag ska placeras på ”hjälpsamhetsskalan”, då har respondenten i genomsnitt en 40 

% chans
13

 att bli godkänd av HRD. Det menas att om placeringarna placeras helt slumpvis på 

skalan borde ”Procent godkända placeringsvärden” vara kring 40 % i Tabell 5.4 och Diagram 

5.4a, men där visas det att alla åldersgrupperna är lite bättre än slumpen. Vidare visas i Dia-

gram 5.4b att trots att bara en respondent klarade HRD:s målsättning, visar diagrammet att 19 

av 26 respondenter fick mer än 40 % av placeringarna godkända. 

5.5 Överblick av resultaten 

Centrala delar av resultaten ovan presenteras här i Del 5.5. Det finns resultat, detaljer som 

kanske framkallar fler frågor än svar. För att fokusera på uppsatsens frågeställningar koncent-

reras enkätens resultat under ett fåtal syften, d v s ålder, slumpen, kön, utbildning och en liten 

slutsats.  

Ålder 

Diagram 5.2d och 5.2e visar ett mönster där öppna CMR ges stigande mer och D ges stigande 

mindre vid ökade ålder. Förutom Diagram 5.3.3b (vilket visar mindre användning av CMR 

vid ökad ålder), Diagram 5.3.1b - 5.3.5b samt Diagram 5.4a också visar att den äldre ålders-

gruppen stämmer mest med HRD:s rekommendationer, fast det stigande mönstret är inte lika 

tydligt. Oberoende på frågetyp (öppna, ordnad, eller mätta), överensstämmer den äldre grup-

pen mest med HRD:s rekommendationer. Detta resultat stämmer med idén att inlärning av 

HR-kunskaper kräver aktiv deltagande (Carkhuff 1971; Gazda m fl 1991; Hall & Hall 1988; 

Kinge 2000; Pfeiffer, Helin & Jones 1976), d v s att desto längre man levt desto mer har man 

aktivt upplevt och lärt HR 

Slumpen 

De öppna responserna som lärarstudenterna gav i Avsnitt 1 klassificerades inom 13 kategori-

er. När IR-responser ignoreras räknas det som att en respons ungefär har 8 % chans att (rent 

slumpmässigt) bli klassificerad som CMR. Resultaten för Avsnitt 1 (Diagram 5.2b) visar att 

18 % av responserna klassificerades som CMR, vilket är högre än slumpen men som visar att 

en stor majoritet av responserna inte är CMR. 

                                                           
13

 Beräkning av 40 % :   
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Resultaten för enkätens Avsnitt 2, Frågor 1 - 5 var blandat gällande slumpen. I Diagram 5.5a 

jämförs de aktuella resultaten med resultatet som skulle förväntas av slumpen. I Situation 1 

finns det en popularitet (47 %) som är tydligt högre än slumpen (33 %). I de andra fyra situa-

tionerna är CMR:s popularitet lägre eller ungefär lika med det man skulle förväntas av slum-

pen. 

 
                Diagram 5.5a 

Om resultaten begränsas endast till responstyperna som rangordnades i första plats ser resulta-

ten lite annorlunda ut. Här diskuteras endast resultaten som skulle förväntas om enkäten hade 

bett lärarstudenterna att endast välja deras enda mest lämpliga respons i varje Situation. Anta-

gandet är att dessa responser är de responserna som den blivande läraren kommer att använda 

sig av i sitt yrke. I Diagram 5.5b är det tydligt att CMR inte är första valet i Situationer 2 - 4, 

men att i Situation 1 valdes CMR betydligt mycket, nästan dubbelt som kunde förväntas av 

slumpen (se också Tabell 5.3.6a). De här resultaten antyder nog att relationen mellan lärarstu-

denternas responser och HRD:s rekommendationer kan vara beroende av situationen som pre-

senteras. Det är svårt att bedöma om beroendet finns p g a att det finns ett begränsat antal re-

sponstyper att välja ifrån, därför att de öppna responstyperna för Situation 1 (se Diagram 5.2f) 

också visar ett betydligt, nästan dubbelt så mycket CMR-förbrukning som skulle förväntas av 

slumpen i Situation 1. 
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     Diagram 5.5b 

När responstyperna placeras på en termometerskala, en ”hjälpsamhetsskala” enligt HRD:s 

mål- och betygsättning, skulle 77 % av lärarstudenterna ha bättre resultat än slumpen skulle 

ha förutsagt och 4 % (en elev av 26) nådde HRD:s mål (Diagram 5.4b).  

Kön 

Diagram 5.2.1a visar att 21 % av kvinnornas responser var CMR medan 5 % av männens re-

sponser var CMR. Det också visas att män använder Befälhavare (Bh), Förman (Fm) och 

Skuldsättare (Ss) mer frekvent än kvinnor i den här gruppen, d v s bland de här 8 männen och 

34 kvinnorna. 

Utbildning 

Bland lärarstudenterna som svarade att de hade eller inte hade fått utbildning i något HR-

liknande ämne var det 6 som svarade ”ja” och 36 som svarade ”nej”. Resultatet visar nästan 

ingen skillnad i användandet av CMR (se Diagram 5.2.2a), men bland de som svarade ”ja” 

finns det en ökad användning av Magiker (M) och minskad användning av Guru (G) respons-

typerna. 

Slutsats 

Generellt sagt, de här respondenterna visar inga märkliga HR-talanger utöver de som skulle 

ske eller visas av ren slump. Alltså när det gäller HR-färdigheter i enkätens situationer och 

enligt HRD:s definitioner, någon som svarar helt slumpmässigt på enkätens frågor skulle kun-

na prestera lika bra.  
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6 Diskussion 

Här följer en resultatdiskussion. I Del 6.1.1 och Del 6.1.2 behandlas studiens två forsknings-

frågorna, i Del 6.1.3 ges några kulturella perspektiv som framkom i studien och resultatdis-

kussionen avslutar i Del 6.1.4 där CMR användningen behandlas. Metoddiskussion och fort-

satt forskning presenteras i Del 6.2 resp 6.3. 

6.1 Resultatdiskussion 

I den här uppsatsen har lärarens förändrade yrkesroll behandlats. I klassrummet har undervis-

ningen skiftat från en lydnadskultur till en ansvarskultur och den traditionella katederunder-

visningen med en lärare som genom monolog levererar kunskaper till eleverna har försvunnit. 

Däremot förväntas lärare ta ett större ansvar som medarbetare i kommunen (se Del 3.5.1. 

Denna utvidgade roll kräver mer kontakt och kommunikation med olika människor samt mer 

färdigheter gällande bl a problem-, konflikt- och krishantering. Andra länder t ex USA har lärt 

sig att behandla de nya kraven genom att utforska HR-ämnet, att utveckla lärarens förmåga att 

kommunicera i mänskliga relationer. Trots att den nya lärarrollen kräver alltmer av mellan-

mänskliga kommunikativa förmågor har tonvikten i lärarutbildning alltmer blivit teoretiska 

kunskaper och forskningsfärdigheter. Om vi tror på att Dewey (1916/2002) har rätt att all 

kommunikation är bildande och en grupp nyblivna lärare inte visar någon särskild ökad kom-

munikationsförmåga efter sin utbildning enligt HRD, så vore det intressant att få mer förståel-

se för det. Kan det vara så att tonvikten har lagts på teori i stället för kommunikationsfärdig-

heter i utbildningen? Eller så behöver ju inte det ena utesluta det andra, utan hitta en jämvikt 

mellan teori och praktik och det som efterfrågas i tidigare forskning (Paulin 2007). 

Uppsatsen har kortfattat presenterat HR:s utveckling i andra länder som ett möjligt alternativ 

till de nya kraven som lärarna fått. Ett alternativ kan vara HRD. Uppsatsen formulerades ur en 

enkel nyfikenhet om hur HR-färdigheter i en hel årsgrupp snart färdiga lärare i Sverige skulle 

kunna jämföras med de färdigheter som HRD rekommenderar, en nyfikenhet utan förvänt-

ningar eller fördomar. Förhoppningen var att resultatet skulle vägleda till nya frågor som kan 

utforskas vidare. Om svaren/responserna skulle visa att lärarstudenterna är oense med HRD-

boken, skulle då nästa fråga vara om utbildningens kvalité, om lärares kommunikativa förmå-

ga skulle vara bättre hos nyblivna lärare om de fått HRT i sin lärarutbildning. HR-kunskaper 

har visat sig vara ett hjälpmedel i kommunikationen för både lärare och elever i USA, men vi 

vet inte om och hur HR:s tillämpning skulle vara framgångsrik i Sverige.  
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Då tidigare studier visat på att nyblivna lärare saknar konkreta verktyg i det kommunikativa 

mötet med elever, kollegor och föräldrar blev det intressant att rikta sig mot målgruppen 

lärarstudenter som går sin sista termin på lärarutbildningen och jämför dem med HRD:s 

rekommendationer. Nu följer en diskussion kring resultatet utifrån de två forskningsfrågorna: 

 Vilka hinder och möjligheter kan ses bland blivande lärare i det 

kommunikativa mötet med elever, kollegor och föräldrar och hur kan de 

relateras till HRD:s utgångspunkter?  

 Hur svarar några blivande lärare på preciserade kommunikativa situationer i 

skolan såsom de som presenteras i HRD och hur ska svaren tolkas med HRD 

som utgångspunkt? 

6.1.1 Första forskningsfrågan 

Enligt HRD är en CMR-typ respons den respons som kan fungera som hjälp och stöd för att 

gå vidare ur sitt s k problem eller situation som den frågande kan befinna sig i. De övriga 10 

”verbal villans”-typ responserna (se Bilaga 1) är enligt HRD inte några bra sätt att 

kommunikativt bemöta en annan individ som söker råd eller lösning till problem, d v s The 

Helpee. Vid en sammanställning av hela enkäten visar resultaten på att lärarstudenterna 

använder sig av CMR till 18 %, d v s en respons som är ett bra kommunikativt bemötande, 

enligt HRD (Gazda m fl 1991). Den respons som gavs mest är Detektivens respons, en 

respons där den svarande (The Helper) söker att få mer information genom att ställa frågor till 

den som frågar, men som inte hjälper den frågande (The Helpee) på det mest effektiva sättet, 

enligt HRD. En förklaring till det kan vara att frågorna ställdes utifrån en enkät och 

lärarstudenterna inte fick möta den frågande. För i mötet kan även kroppens signaler ge en 

indikation på vad den frågande verkligen uttrycker och då kan det kommunikativa mötet 

kanske lättare förstås eller tolkas utan att fler frågor behöver ställas. Att tal och tankar är 

samställda kallas för kongruens och kan då stärka vad det är som den frågande säger (Clayton 

2004).  Om budskapet i det som sägs inte stämmer överrens med det som visas blir budskapet 

motstridigt och då litar vi mer på den ordlösa delen (Rusz & Lundquist 1997). I mötet med 

elever, lärare och kollegor kan innebörden av orden som sägs vara mångtydiga och 

motsägelsefulla och därför blir det viktigt för mottagaren att lyssna samt ställa frågor för att 

klargöra eventuella oklarheter (Rusz & Lundquist 2997), vilket kan vara en förklaring till att 

Detektivresponsen blev den mest valda responsen hos lärarstudenterna.  

Ett hinder som kan ses i det kommunikativa mötet med lärare, kollegor och föräldrar utifrån 

resultatet är att de frågande inte får det bemötande som enligt HRD är det bäst fungerande. Då 

mindre än en femtedel av respondenternas svar var klassificerade som CMR kan man undra 
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varför? Finns det behov av att lärarstudenter får lära sig om HR och skulle det kommunikativa 

mötet då kunna bli bättre? Enligt HRD:s tidigare forskning skulle kommunikation kunna un-

derlättas om lärarstudenter fick lära sig HR. Då tidigare forskning visat att lärare saknar kon-

kreta verktyg i det kommunikativa mötet (Fransson & Morberg 2001, Hall & Hall 1988, Hen-

ricsson 2006, Paulin 2007) kan en HR-utbildning vara en väg för lärare att få verktyg som kan 

ge möjligheter för läraren att skapa arbetsro i klassen, förhålla sig till föräldrar och kollegor 

och mindre tid på konflikter som kan uppstå (Hall & Hall 1988). Det är viktigt att kommuni-

kationen blir tydlig då kommunikation kan leda till närhet eller avstånd mellan människor 

(Stensaasen & Sletta 1997) och där HR kan vara ett sätt att skapa mer närhet. Då god kom-

munikation ses som grundläggande för att utveckla förskoleklasser, klassen samt relationerna 

till eleverna (Stensaasen & Sletta 1997) kan HR vara en väg till att lyckas med det. 

Utifrån resultatet kan vi se att de flesta använder sig av en D respons. Kan det vara så att 

lärarstudenterna genom frågor till elever, kollegor och föräldrar anser sig skapa en god 

kommunikation för att öka sin förståelse för den individ de möter. Ju mer kunskap en lärare 

har om situationen, desto bättre blir hon på att bemöta den frågande, men som förklarades i 

Del 3.4.2 kan Detektivens responser vara ett mindre bra sätt att försöka få fram mer kunskap. 

Vi tror kanske att det ska vara så då vi under vår lärarutbildning lärt oss utifrån teorin om det 

deliberativa samtalet, öppna frågor och dess betydelse för att skapa levande samtal som inte är 

styrda av en lärare. Men hur blir det när vi kommer ut som lärare och kan teorierna men inte 

har de pratiska verktygen till hur vi ska kommunicera? Kan ett alternativ vara att få mer 

färdigheter inom HR i hur man kan kommunicera med elever, kollegor och föräldrar?  

6.1.2 Andra forskningsfrågan 

Utifrån det resultat som framkommit har de lärarstuderande mest utgått från en Detektivre-

spons. En Detektiv vill gärna veta mer om vad som kan ligga bakom den frågandes situation, 

en nyfikenhet att öka sin förståelse för den frågande. Detta tror vi är en god intention av den 

svarande men där den goda intentionen inte enligt HRD är det bästa respons för den frågande. 

Som lärare ses det av vikt att kunna bemöta och se eleven, men där skapandet av en relation 

med eleven kanske är det allra viktigaste (Jönsson & Rubenstein Reich 2009). Att ha en öp-

penhet i sin kommunikation och möta andra genom att lyssna är viktiga egenskaper för att 

kunna sätta sig in i en annan människas situation, att tillämpa empati. Enlig HRD har CMR 

som ändamål att bekräfta den frågandes känslotillstånd för att på så sätt få den frågande att 
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förstå sig själv bättre och därifrån vidare reflektera och komma fram till ett beslut. För att 

kunna göra detta är lyssnandet en viktig egenskap. 

En undran är om och hur respondenterna skulle svara om de fick en direkt fråga ställd i en 

verklig situation. Skillnaden mellan responserna som ges i enkäten och dem som skulle ges i 

verkligheten skapar antagligen skillnaden mellan den vetenskapliga modellen och realiteten, 

en skillnad som varje äkta vetenskaplig undersökning borde försöka att förminska. 

I resultatet framkom att CMR responser blev vanligare ju äldre respondenterna var, vilket 

stämmer överens med vad tidigare forskning säger om att inlärning av HR-kunskaper kräver 

aktiv deltagande och erfarenhet (Carkhuff 1971; Gazda m fl 1991; Hall & Hall 1988; Kinge 

2000; Pfeiffer, Helin & Jones 1976). Men enligt HRD kan en CMR ges om man som 

lärarstudent får med sig det in i sin utbildning och får träna på varandra, vilket skulle kunna 

underlätta då lärare är nya i sitt yrke.  

6.1.3 Några kulturella perspektiv 

En intressant infallsvinkel som framkom i vår studie är om kulturen i USA jämfört med 

Sverige kan vara av betydelse för hur vi kommunicerar och tolkar varandra. Frågorna som 

lärarstudenterna fick ta del av i enkäten utgår helt från Amerikanska forskningsstudier och en 

kritik som vi varit medvetna om då vi utformat frågorna (se under rubrik 4.3 

Instrument/enkätfrågor, sid 23). Lite av vår kritik kan man se i svaren på enkätens avsnitt 1 

fråga 4, där var det några som ansåg att frågan var förlegad, att en sådan situation inte skulle 

uppstå i dagens skola. Frågan löd: En av dina gymnasieelever säger till dig: "Varje gång vi 

har idrott och väljer lag är jag alltid den som blir vald sist. Jag tror inte att jag är så dålig. Det 

börjar irritera mig." Som utbildad idrottslärare vet jag, Anna-Lena, att sådana situationer 

sannolikt inte skulle uppstå i Sveriges skolor om man läst lärarprogrammet på 1990-talet och 

senare och kan därför förstå om frågan kändes opedagogisk eller främmande. För mig, 

Andrew, som var en elev i USA under 1970 och 1980 talet under alla skolstadier, känns det 

inte främmande fast det nu känns väldigt opedagogisk och åtminstone helt fel, men inte 

främmande. 

Fast allt beror ju på intentionen med det val man gör som pedagog. Valet kanske var att just 

låta eleverna välja lag själva, men då skulle ens svar på enkäten vara utifrån den intentionen. 

En respondent hade följande åsikt om Avsnitt 1, Fråga 4: 

”…säg att jag är ansvarig idrottslärare och inser när jag får frågan att jag faktiskt har väldigt 

dålig koll på hur eleverna delar in sig i lag. I så fall kanske jag svarat nåt i stil med att – ja, du 
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har en poäng. Det där har jag faktiskt inte tänkt på. Det är såklart inte meningen att du ska går 

runt och känna dig dålig. Jag ska försöka tänka på det” (Respondent 30). 

”EN, man kan också tänka sig att jag som lärare har en medveten tanke om varför de för dela 

in sig i lag själva även om jag inser att det medför att vissa alltid blir valda sist. Då skulle jag i 

så fall svara utifrån det. Alltså – jag förstår om det kan kännas jobbigt för dig att bli vald sist, 

men jag har tänkt så här…” (Respondent 30). 

Detta svar visar på hur frågan i enkäten kan tolkas och förstås beroende på vilket kontext den 

svarande befinner sig i och därför känner behov av att ställa flera följdfrågor såsom en 

Detektiv respons beskrivs i HRD. Ett annat skäl till att frågan kan kännas förlegad är att boken 

som enkäten baserats på trycktes 1991 och efter den har en nyare utgåva kommit (Gazda m fl 

2005), men som vi författare inte haft möjlighet att använda oss av. Kanske frågorna har 

ändrats i den nyaste utgåva, forskning är ju föränderlig som en ständigt pågående process. Vi 

vet inte då vi inte hade möjlighet att få tag på den senaste boken samt att köpa den kostade allt 

för mycket. 

Att svara på direkta frågor utan sammanhang och kontext kan vara en förklaring till varför 

respondenterna gett de responser som framkommit i enkätsvaren. Detta då vanliga ord eller 

uttryck kan betyda olika för olika människor beroende på vilken bakgrund och vilka 

erfarenheter vi har (Rusz & Lundquist 2997). En intressant åsikt lämnades av en respondent 

som inte svarat på någon fråga då den ansåg att frågorna berodde på i vilket sammanhang man 

som lärare befann sig i. Följande åsikt framkom: 

”ALLTSÅ: det blir väldigt svår att skriva hur jag faktiskt skulle svara när svaret i sig är 

beroende av att jag har tillgång till en kontext som jag i det här fallet inte har. Säg att det är jag 

som bett skolinspektionen komma till exempel? Då blir mitt svar ett helt annat än om jag är 

rädd för skolinspektionen. Eller ledningen? Hur är vår relation, kan vi prata med varandra eller 

är detta första gången kollegan pratar med mig i något slagspersonlig ton? Allt det där spelar 

såklart roll för hur jag skulle svara” (Respondent 30). 

Rusz & Lundquist (1997) menar att orden som sägs får olika innebörd beroende på i vilket 

sammanhang de yttras. För att förstå kan vi behöva höra mer än vad som sägs, vi måste även 

lyssna på hur budskapet framförs. Vidare förklarar Rusz & Lundquist (1997) att människan 

kan förmedla budskap genom flera kanaler samtidigt och därför kan budskapet bli dubbelty-

digt och den totala egentliga innebörden bli oviss. Citatet ovan anser vi beskriver lite av vad 

Rusz och Lundquist (1997) anser om att sammanhanget är av betydelse för hur vi bemöter 

eller kan svara någon. 

6.1.4 CMR användningen 

Inom forskning är de oväntade resultaten de som kan vara mest spännande. När man får ett 

resultat som är lika med det som man hade tänkt, då framkommer inte så många nya frågor 
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utan bara ett svar. Men när någonting oväntat händer kan det väcka en hel del Va!?, Hur?, och 

Varför? frågor. Resultaten som vi fick från Avsnitt 1, Fråga 4, är de mest oväntade och spän-

nande vi fick. 

Diagram 5.2f i resultatdelen visar en tydligt högre användning av CMR i Avsnitt 1, Fråga 4, 

jämfört med de andra fyra situationerna (Frågona 5 - 8). Det ser man genom att titta på de fem 

CMR-staplarna som ligger längst till vänster i diagrammet. Stapeln längst till vänster visar att 

Fråga 4 fick 14 CMR-responser och att Frågorna 5 - 8 fick mellan 4 och 7. Om man tittar på 

D-staplarna ser man också att användningen av D som en respons för Fråga 4 är relativt låg 

trots att D var populärast vid en sammanställning av hela resultatet. Vi har några tankar om 

resultaten och vill presentera dem här nedan. 

Vi anser att Fråga 4 skiljer sig åt när den jämförs med Frågorna 5 - 8: 

1) Situationen kan sägas vara kulturellt laddad för att det är en situation som 

inte bör uppstå på idrotten i Sveriges skolor. 

2) Respondenterna klagade på Fråga 4 i sina kommentarer. Ett exempel är ”Ni 

borde ha tänkt igenom fråga [nr:4] lite mer” (Respondent nr 26). Andra ex-

empel är två killar som skrev på ett starkt sätt att de inte skulle svara på 

frågan för att en sådan situation skulle aldrig uppstå i deras klass (Respon-

denter nr 2 och 13). Klagomål mot frågorna eller vägran att svara fick vi 

inte för Frågorna 5 - 8. 

3) Situationen där en elev alltid blir vald sist kan upplevas som en känsla av 

orättvisa. Det finns en tydlig etiskt aspekt i situationen jämfört med de 

andra fyra situationerna: en kollega som klagar mot skolinspektionen, en 

annan som känner sig överbelastad, en elev som inte vill vara ordförande 

och föräldrar som inte förstår varför deras son inte får bättre betyg. De fyra 

situationerna innehåller personer i svårigheter men utan att det finns några 

riktigt synliga ”rätt” eller ”fel” som pågår, liksom när en elev alltid blir 

vald sist. Vidare framkallar inte de fyra situationerna samma empati som 

man känner för den lilla stackaren som alltid blir vald sist. Man kanske blir 

påmind om sin egen barndom och hur det kände att bli underskattad. 

4) Fråga 4 var den enda frågan där vissa respondenter inte svarade som ele-

vens idrottslärare. Tolv av de 42 respondenterna gav eleven responser som 

på sätt och vis liknar ”Det här är inte rätt och jag ska diskutera detta med 

din idrottslärare”. De som svarade som elevens idrottslärare svarade med 

någonting t ex ”Vi måste ändra hur vi väljer lag” eller ”Hur vill du att vi 

ska välja lag?” 

5) Situationen i Fråga 4 visade också en avvikande resultat när respondenter-

na fick rangordna olika responsförslag i Avsnitt 2. Som visas i Diagram 

5.5a och 5.5b, finns det ett högre-än-slump användning av CMR i situatio-

nen (Situation 1) medan användningen av CMR i de andra fyra situationer-

na är ungefär lika eller lägre än vad som förväntas av slumpen. Situationen 



 

60 

 

tycks gynna användningen av CMR oberoende av om svarstypen är öppen 

eller rangordnad. 

CMR responser användes mest i Fråga 4 jämfört med Frågorna 5 - 8. Med hänsyn till de 

ovanstående punkterna kan situationen i Fråga 4 vara laddad med kulturell motståndelse, den 

väcker empati och det finns en klar lösning (Prata med idrottsläraren! Sluta välja lag på detta 

sätt!). Empatiförmågan har redan beskrivits som avgörande i en persons förmåga att använda 

CMR i olika situationer (Carkhuff 1971, Gazda 1991, Kinge 2000), men kan en klar uppfatt-

ning av ”rätt och fel”, eller av rättvisa, eller av en bra lösning också stimulera en ökad an-

vändning av CMR? Skulle enkätens resultat ha blivit annorlunda om man i stället för bara en 

situation haft alla fem situationer med starka ”laddningar”? Skulle resultaten visa en betydligt 

mer frekvent användning av CMR? 

Dessa frågor leder till nästa del i diskussionen där vi diskuterar våra tankar kring metoden i 

studien. 

6.2 Metoddiskussion 

För att få en förståelse för hur enkätens innehållsliga påverkan samt hur val av urvalsgrupper 

kan påverka resultatet kommer vi att diskutera det här nedan.  

6.2.1 Enkätens informationsbrist 

Flera respondenter klagade att det var för svårt att svara på enkätens frågor, för att det inte 

fanns tillräkligt med information om situationen. Enkäten berättar bara vad The Helpee säger 

och inget annat. En respondent skrev ett helt stycke som förklarade att hon svarade så bra hon 

kunde men visste inte hur bra hennes svar skulle vara p g a informationsbristen, hon förklara-

de tydligt varför hon skulle svara annorlunda i samma situation beroende på vad hon visste 

om personen och omständigheterna runt omkring situationen. Respondenternas kommentarer 

är förnuftiga och därför krävs det en förklaring om enkätens informationsbrist. 

Enkäten är riktad mot en grupp snart färdiga lärare. Många i gruppen kommer snart att befin-

na sig i okända skolor, bland många okända personer och de kommer i början att vara omed-

vetna om en stor mängd kort- och långlivade situationer i skolan som finns på bl a många oli-

ka personliga, historiska och juridiska nivåer. Informationsbrist är en förväntad och naturlig 

del av de nyblivna lärarnas yrke. Alltså är det viktigt att den nyblivna läraren har blivit utrus-

tad med färdigheter som hjälper henne att kunna hantera sådana brister. HRD, som används i 

lärarutbildning i bl a USA, är riktat mot dem som ska bli lärare och antagligen är det därför 
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boken inte så ofta fokuserar på bl a omständigheter, utan fokuserar mest på det som The Hel-

pee säger och hur The Helper bäst kan respondera. 

Ett exempel (bland fler) på hur HRD hjälper bokens läsare med informationsbristen finns i 

bokens kapitel 15, där en situation beskrivs om en pojke i 9:an som ofta blir mobbad av en 

grupp elever på skolan. HRD ger en kort beskrivning av situationen, pojkens och pappans 

personligheter och bakgrunder, samt berättar att rektorn på skolan börjat arbeta för två veckor 

sedan och är omedveten om parterna eller problemet. Här följer situationen som presenteras i 

HRD: fadern har fått nog av mobbningen, ringer rektorn och klagar starkt mot skolan samt 

försvarar sin pojke. Samtalet sker på telefonen och rektorn vet inget om pappans personlighet 

och kan inte se pappans kroppsspråk. Efter att situationen presenterats ger HRD fem olika 

exempel på responser som rektorn kan ge pappan. Efter varje exempel diskuterar HRD effek-

ten som varje respons har på pappan, varför den ger ett sådant intryck och hur det fortsatta 

samtalet kommer att lyckas eller inte. Läsaren av HRD-kapitlet har fördelen att kunna veta 

bakgrunden till situationen samt att kunna läsa hur den nya rektorn kan kommunicera effektivt 

trots informationsbristen. Kort sagt tycker vi att informationsbristen i uppsatsens enkät är 

lämplig då den är riktad mot snart färdigutbildade lärare som snart kommer att befinna sig 

med informationsbrist på arbetet. Nackdelen med bristen är att den kanske motiverar respon-

denterna att ge D-responser. En självkritisk reflektion vi har på enkäten är att vi i följebrevet 

kanske borde ha skrivit att vi gärna vill att alla respondenter ska svara såsom de kan oberoen-

de av informationsbristen, deras omständigheter eller ämnes- eller stadieinriktning (det fanns 

några som inte svarade p g a att de tyckte att enkäten var riktad mot gymnasielärare, vilket de 

inte skulle bli).  

6.2.2 Jämförelsen av urvalsgruppen med andra grupper 

Vi visste från början av vår undersökning att resurs- och tidsbristerna skulle förhindra oss att 

kunna göra jämförelser mellan olika grupper, oavsett hur mycket vi än ville göra det. Idealisk 

skulle vara att jämföra HR kunskaperna mellan lärarstudentgrupper på många olika universitet 

i Sverige och sedan jämföra deras HR kunskaper med lärarstudentgrupper som hade fått HRT 

i sin lärarutbildning i t ex USA. Men realiteten bakom arbetet blev att undersökningen skulle 

begränsas till en lärarstudentgrupp på ett universitet och i stället för att jämföra den ena 

gruppen med andra grupper valde vi att jämföra gruppen med HRD. Trots begränsningarna 

har mycket mer arbete än vad vi förväntade krävts. Vidare kommer fortsatt forskning att 

efterfråga vissa centrala jämförelser mellan grupper.  
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6.3 Fortsatt forskning 

I vetenskapens värld hör man ofta att de stora genombrotten inte händer p g a att rätt 

information hittades, utan p g a att någon frågade rätt fråga.  

I en fysiksal i en gymnasieskola fanns en skylt på väggen med ett meddelande, men som 

saknade ett författarnamn. Då vi anser att meddelandet kan passa att ha med här presenterar vi 

meddelandet på svenska (vår översättning) och i original texten engelska. 

Vi har inte lyckats med att svara på alla 

dina problem. 

De svar vi hittat har bara 

framkallat helt nya rader med frågor. 

På vissa sätt känner vi att vi är mer 

förvirrade än någonsin, men vi tror att vi är 

förvirrade på en högre nivå och om mer 

viktiga saker. 

We have not succeeded in answering all of 

your problems. 

The answers we have found only serve to 

raise a whole new set of questions. 

In some ways we feel we are as confused 

as ever, but we believe we are 

confused on a higher level and about more 

important things. 

Den enkla beundran som satte igång den här uppsatsen - Hur jämförs lärarstudenternas svar 

med HRD:s rekommendationer? - har framkallat resultat som pekar på nya, nog mer 

intressanta frågor som förhoppningsvis kan vägleda till mer viktiga undersökningar.  

En sak som vi hade med från början var att vi ville jämföra blivande lärare med 

yrkesverksamma lärare för att se på om det fanns någon skillnad i hur de skulle använda sig 

av de olika responserna utifrån HRD. Tidigare forskning visar ju på att lärare med åren blir 

bättre på att veta hur de ska kommunicera med elever, kollegor och föräldrar men då vi inte 

funnit någon undersökning i hur lärare i Sverige kommunicerar utifrån HRD hade en 

jämförelse varit intressant. Intressant att se om CMR skulle användas mer frekvent av 

yrkesverksamma lärare än av lärarstuderande. Men då svarsfrekvensen blev för låg hos 

yrkesverksamma lärare valde vi att inte ta med dem i denna C-uppsats. Så nästa undersökning 

skulle kunna vara att rikta in sig på yrkesverksamma lärare.  

En undran är om och hur den tillfrågade skulle svara om de fick en direkt fråga ställd i en 

verklig situation, göra ett så kallat experiment? Med tanke på att respondenterna inte skulle ha 

samma betänketid, de skulle se den frågandes kroppsspråk samt höra hur den frågandes 

tonläge är och på så sätt få med den mångsidiga processen som finns i kommunikationen 

mellan människor (Stensaasen & Sletta 1997). Då kommunikation mellan människor och det 

sociala samspelet kan vara komplicerade då många faktorer är verksamma samtidigt skulle ett 

experiment vara intressant att göra för att se hur lärarstuderande faktiskt skulle svara och 
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jämföras med HRD. Att göra denna uppsats mer experimentell skulle nog kunna göra att 

situationerna blir mer verklighetsförankrade, svaret som lärarstudenterna ger blir mer direkta 

och äkta. Ett förslag kan vara att få testa dem under sin VFU. 

En fortsatt studie att göra skulle vara att se hur nyblivna lärare som får utbildning i HR skulle 

svara då de får frågan om vilka svårigheter de upplever under sin första tid som lärare. Skulle 

de inte uppleva samma brister i sin lärarrelationskompetens, d v s kommunikationsfärdigheter, 

såsom det framkom i undersökningen av Paulin (2007) utan skulle svårigheten bestå i något 

annat och i sådana fall vad? 

I resultatet framkom att de respondenter som läst någon form av kommunikationsträning 

och/eller konflikthantering att det finns en ökad användning av G-responser bland dem som 

svarade ”Nej” och en ökad förbrukning av M-responser bland dem som svarade ”Ja”. När det 

gäller användandet av HRD:s rekommenderade CMR respons fanns ingen särskilt stor 

skillnad mellan grupperna, samt att den användes i 17 % bland de 6 stycken som läst någon 

form av kommunikationskurs och till 18 % bland de 36 stycken som inte läst någon kurs i 

kommunikationsträning eller liknande. En G-respons är en respons som liknar ordspråk, att ge 

den frågande en generell respons som kan vara svår att som individ ta till sig (Gazda m fl 

1991), vilken de som svarat nej på frågan använde sig mest av.  Medan en M-respons 

användes mest bland dem som läst en kurs i kommunikation. 

En Magiker respons är då den svarande försöker få den frågandes problem att försvinna 

genom att inbilla personen att problemet inte finns. Båda G- och M-responserna är enligt 

HRD mindre hjälpsamma för den frågande och gör att det stundande problemet finns kvar hos 

den frågande. Om man nu har läst en kurs i kommunikationsträning skulle det vara intressant 

att veta vad som ingick i kursen, vilken slag kommunikation som kursen lär ut. Låt oss säga 

att de läst något program från Komet som riktar in sig mot bl a lärare och gör en longitudinell 

studie där Komet och HRD ges till lärare och elever för att se vilka som kan ge den mest 

effektiva kommunikativa förmågan för att skapa mindre konflikter, missförstånd, samt bättre 

relationella relationer mellan elever, kollegor och föräldrar över tid. Spännande då HRD har 

stort stöd i den Amerikanska forskningen men som vi inte kan se har använts något av i 

Sveriges lärarutbildningsprogram. Det kan vara bra att använda sig av en grupp som Komet 

att jämföra med, där forskning visat på goda resultat i det kommunikativa mötet. För vore det 

inte något för lärarutbildningen att fundera på om kommunikationsutbildning kan vara en del 

att ha med i samband med delkursen som handlar om kommunikation. Att ha med en mer 
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praktisk inriktning mot det teoretiska så att lärarstudenter får möjlighet att träna på att 

kommunicera. 

Något som resultatet visade var att det fanns en skillnad mellan de 8 män och 34 kvinnor i 

användandet av CMR. Intressant att se hur det kommer sig att kvinnor använder sig mer 

frekvent av CMR än vad männen gjorde. Har det att göra med att i en CMR ska man ge svar 

som handlar om den frågandes känslor. Kan det vara så att kvinnor har lättare än män att tala 

om känslor? Svårt att göra något uttalande om det då grupperna var ojämnt fördelade men 

intressant för fortsatt forskning att se vidare på hur män och kvinnor kan vara lika eller olika i 

sitt sätt att kommunicera. 

En jämförelse mellan urvalsgruppens resultat och slump har betonats i uppsatsen, detta p g a 

att det inte finns resultat från några andra grupper att jämföra med. Resultat som förväntas av 

slump kan etablera en matematisk standard eller s k ”baseline-resultat” som kan jämföras med 

resultat som baseras på verkligheten. Standarden visar om det i resultaten finns en avvikelse 

ifrån det som förväntas av slumpen. När det finns betydande avvikelser misstänker man att det 

måste finnas orsaker som ligger bakom dem. Det kan finnas krafter som styr resultaten från 

det som händelsevis skulle kunna ske, t ex det måste finnas styrande krafter när en 6-sidig, 

kubik tärning alltid stannar på samma sida efter det den kastats. Vi har redan diskuterat ett 

sådant exempel i Del 6.1.4 och spekulerat att det finns kulturella, etiska och empatiska orsaker 

(s k laddningar) som kanske ligger bakom avvikelsen. Tre undersökningsriktningar som 

framkommer i vår jämförelse mellan slump och enkätens resultat är: 

1) Kan resultaten ha varit annorlunda om endast s k “laddade” situationer 

hade  presenterats i enkäten? Skulle användningen av CMR ha varit betyd-

ligt högre i alla situationerna? 

2) Om man skapar olika versioner av samma enkät, och var 

3) Varje versions situationer är begränsad till en typ av “laddning” (t ex kultu-

rell, etisk, empatisk, eller neutral), vilken enkät skulle få mest CMR-

användning i samma urvalsgrupp? Skulle det vara t ex den enkät som har 

starka etiskt orienterade situationer eller enkäten som har starka empatiskt 

orienterade situationer? Skulle detta ha betydelse för hur man mer effektivt 

kan träna andra i HR? 

4) Oavsett om det kan finnas olika laddningar i olika situationer och oavsett 

om de kan styra CMR-användningen, vad är det egentligen vi bryr oss om 

som ett samhälle? Räcker det att nästa lärargeneration presterar kommuni-

kativt på en nivå som ligger nära nivån som förväntas av slumpen? Är vi 

nöjda med det? Är det rättvist att göra en bedömning av en lärarutbildning 

baserat på en standard som skapas av slumpen? 
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I nr 3, vill vi poängtera att en jämförelse mellan en grupps prestationer och slumpen inte kan 

visa utbildningskvalitén som gruppen har fått. Det är möjligt att urvalsgruppen före utbild-

ningen skulle ha presterat betydligt lägre än slumpen skulle förutsäga. Detta är möjligt om 

gruppen t ex tillhör en kultur som undviker att diskutera känslor och därför sällan använder 

CMR. Att en sådan grupp presterar nära slumpnivån efter utbildningen kan faktiskt betyda att 

deras utbildning har höjt deras HR-kunskaper. För att få en bild av hur mycket utbildningen 

har ökat gruppens HR-kunskaper räcker det inte med en jämförelse med slumpen, utan det 

behövs en jämförelse av gruppens prestationer före och efter lärarutbildningen, eller en jämfö-

relse av lärarstudentgruppens prestationer med andra studentgrupper (mattestudenter, psyko-

logistudenter, teaterstudenter, o s v). Om uppsatsens enkät gjorts på individer i USA, skulle de 

som fått HRT svara annorlunda på enkäten än de som inte har fått HRT? Det är sådana jämfö-

relser vi tycker är intressanta att göra om den här undersökningen skulle fortsätta vidare.  

___________________________________________________________________________
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Beskrivning av de elva responstyperna som presenteras i HRD d v s CMR responsen och 

de tio Verbal villains: 

 

[Exempel respons kan hittas på Bilaga 4, enkätens Del 2, frågor 1 - 5. Det rekommende-

ras att exemplen läsas. Det ska vara givet att här finns våra egna översättningar som 

används för att kategorisera responserna i enkätens Del 1 (Bilaga 3). Läsaren ska gärna 

jämföra själv de engelska definitioner som ges på engelska i HRD (Gazda m fl 1991)]. 

 

Carkhuff Modell Respons (CMR): CMR responsen har nämnts efter den HR-forskaren Ro-

bert Carkhuff. En CMR-respons sätter ord på den frågandes känslotillstånd. Bjuder in med ny 

information! (Därefter kommer frågor eller ställningstaganden till handling och sedan, endast 

sedan kan det bli fråga om ett beslut till vilken riktning handlingen ska ta – men inte till att 

börja med). 

 

Befälhavare (Bh): Ger order och förväntar sig att de ska följas. En Befälhavare tror att 

hon/han vet vad The Helpee bör göra och ser inget behov av att förklara varför det bör göras 

eller att lyssna på vad den frågandes verkliga intention eller känslor är. Befälhavaren brukar 

inte heller förklara sina kommandon för den frågande. 

 

Detektiv (D): Ställer frågor för att få reda på fallets fakta och utfrågar The Helpee om detal-

jerna i vad som hänt. Detektivens respons grundas på dessa fakta utan att ta hänsyn till The 

Helpees känslor. Samtalets flöde kontrolleras av Detektiven vilket kan leda till att The Helpee 

känner att hon måste försvara sig. Detta sätt att bemöta den frågande kan leda till ett beroende 

där The Helpee kommer att förvänta lösningar från Detektiven, istället för att själv komma 

fram till nya lösningar på sitt problem. 

 

Florist (F): Undviker att tala om saker som är obehagliga och uttalar sig hellre i blomliknan-

de fraser som gör att den frågandes problem hålls på avstånd. Floristen tror att det mest hjälp-

samma är att gömma undan problemen under en bukett av optimism.  

 

Förman (Fm): Tror att om The Helpee blir så upptagen med andra aktiviteter kommer det 

inte tillräklig tid för att The Helpee ska tänka på problemet. Alltså då försvinner problemet. 

Att inte tänka på problemet kan ha en effekt att de andra aktiviteterna verkar mer viktigare än 

själva problemet, vilket är respektlöst, även om det skulle vara sant.  Effektiva hjälpare kom-

municerar att de är medveten om problemets magnitud enligt vad The Helpee kommunicerar. 

  

Guru (G): Använder sig av ordspråk och klyschor till varje tillfälle, som om det skulle vara 

den enda lösningen för allas problem, oavsett vem.  Olyckligtvis är deras ord för opersonliga 

och generaliserade för att ha någon makt eller noggrannhet i den enskilda individens situation. 

Alltså de hjälper inte. Vidare är ordspråken ofta för intetsägande för att The Helpee ska ta till 

sig dem alls.  

 

Historieberättare (Hb): Berättar om gamla historier om vad som hänt dem tidigare i livet. 

Olyckligtvis hjälper inte dessa gamla s k ”Gyllene berättelser” personen i fråga och kan vara 

malplacerad om förhållandet är nytt mellan The Helper och The Helpee.  

 

Magiker (M): Försöker att få problemet att försvinna genom att inbilla The Helpee att pro-

blemet inte finns [här som skrivit, det hjälper om man tittar på exemplen i Bilaga 2]. 
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Denna falska föreställning är inte hållbar. Att förneka problemets existens är inte respektfullt 

för att det förnekar att The Helpees erfarenhet och uppfattning är valid. 

 

Rubrikmakare (Rm): Tror att ett problem kan lösas genom att nämna det vid namn (t ex ”du 

är en beklagare” eller ”du är en smitare”). En Rubrikmakare har på lager ett obegränsat antal 

etiketter att tejpa upp på The Helpee och dens problem. 

   

Siare (S): Vet och predikar exakt vad som ska komma att hända. Genom att förutsäga det som 

kommer att ske, gör sig en Siare befriad från ansvar och kan luta sig tillbaka och låta profetian 

bli sann [här, igen, som skrivit, det hjälper om man tittar på exemplen i Bilaga 2]. 

 

 Skuldsättare (Ss): Vill tala om att det var The Helpees egna tidigare handlingar som orsaka-

de den nuvarande situationen - att den frågande är skyldig och att Skuldsättaren är där för att 

dela ut bestraffningen. Dessa responser kan innehålla sant information (t ex det kan faktiskt 

vara sant att den nuvarande problem finns för att The Helpee gjorde någonting dumdristigt 

förra veckan) men dessa responser är sällan hjälpsamma därför att de kommer för tidigt – m a 

o ges dem innan The Helpee har möjlighet att acceptera dem och använda sig av dem. En 

hjälpare får ge information som är smärtsamt för den frågande att lära sig, men en hjälpare 

(The Helper) ska inte bestraffa The Helpee. 

 

Övriga Responstyper som inte presenteras i HRD men som inkluderas i denna uppsats 

för att bedöma responser som inte kunde kategoriseras i de kategorierna som HRD de-

finierade: 

 

Icke klassificerbart (IK): Vissa av lärarestudenternas respons kunde inte klassificeras i nå-

gon av de elva ovanstående svarstyper. Det finns fyra orsaker till detta problem. I den här 

uppsatsens undersökning, enkät Del 1, fanns det 6 långa respons som visade en jämdelning 

bland flera responstyper. Två responser hade för lite information för att klassificera (respon-

sen ”Ok” och ”Okej”). En respons, ”Tror du att det är något som vi i arbetslaget skulle kunna 

hjälpas åt med?” är olik de elva kategorierna ovan och kanske borde få sin egen kategori. Två 

responser kunde inte undersökarna hitta överenskommelse på. 

 

Ingen respons (IR): Några elever gav ingen respons på en eller fler situationer i enkätens Del 

1. T ex, istället för att skriva en respons på en situation, en lärarstudent skrev, ”svårt att svara 

på frågan då jag studerar mot förskolan”.  Ett annat exempel är en lärarstudents reaktion mot 

Del 1, fråga 4. I stället för att skriva en respons, studenten skrev, “Jag som egenhet av idrotts-

lärare skulle aldrig låta eleverna välja lag själva så den situationen skulle ALDRIG uppstå” 

(Respondent 13). Förresten, ett sådant svar absolut respekteras, men i den här undersökning-

en kan svaret på enkäten inte räknas som en uttalad respons till eleven i fråga (The Helpee). 
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Till dig som studerar till lärare: 

Det finns en uttalad brist bland lärarstudenter samt yrkesverksamma lärare på verktyg som 

kan användas vid olika former av kommunikation. Tidigare forskning visar att det finns bra 

ämneskunskaper hos de nyutbildade lärarna men att lärare vill ha bättre beredskap för mötet 

med verkligheten då de anser att det är tuffare än vad man trott. Vi är intresserade av hur lära-

re kommunicerar i vissa situationer. Därför skickar vi ut ett frågeformulär i två avsnitt. Efter 

det att vi har fått ditt svar på Avsnitt 1 kommer vi att skicka dig Avsnitt 2. 

Snälla diskutera inte enkäten med andra. 

Ditt deltagande i vår undersökning är naturligtvis frivillig, men betydelsefull för undersök-

ningens kvalitet. Det är därför viktigt att du svarar fullständigt på frågorna.  

1. För att besvara frågorna kan du redigera enkäten i t.ex. Microsoft Word. 

2. Spara redigerade dokumentet på disk. 

3. Bifoga dokumentet i ett mejl. 

4. Skicka mejlet till Andrew (adressen följer nedan) 

 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 

Svaren kommer att databearbetas utifrån en färdig manual.  

Några möjligheter att identifiera dig finns inte då all data kommer att behandlas helt konfiden-

tiellt. Namnlistan kommer att förstöras, så snart alla svar kommit in.  

Om du har några frågor, synpunkter eller problem att besvara frågorna, mejla gärna på:  

annalena.perpalsh046@student.oru.se eller  

andrew.kernh081@student.oru.se  

Du kan även nå oss via telefon  

Anna-Lena: XXXX-XX XX XX eller 

Andrew Kern: XXXX-XX XX XX 

 

Naturligtvis kan ni kontakta vår handledare vid Örebro universitet 

sven-erik.nilsson@oru.se 

XXX – XX XX XX 

 

Vi är tacksamma för din tid och hoppas att du kan samt vill hjälpa oss.  

Tack på förhand för din medverkan! 

Örebro den 9 november 2009. 

Anna-Lena Perpåls Flyning & Andrew Kern 

mailto:annalena.perpalsh046@student.oru.se
mailto:andrew.kernh081@student.oru.se
mailto:sven-erik.nilsson@oru.se
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Hej! 
Vi är 2 lärarstudenter som gärna vill att du deltar I vår enkätundersökning. Vår C-uppsatts är 

beroende på er! 
Enkäten är i 2 avsnitt och tar ca 10 minuter/del. När den första avsnitt är besvarad kommer vi 

att skicka dig den andra delen inom kort.  
Vill du ha mer information kan du läsa följebrevet som är en bifogad fil. Den innehåller bl.a. 

lite tekniska information om hur man svarar på enkäten. 
Tack för din tid, den är mycket värdefull för vårt C-uppsatsarbete. 
Med vänlig hälsning  
Anna-Lena Perpåls Flyning & Andrew Kern 

 
  Lärarstudentenkät, Avsnitt 1 

Tack för din tid! 

Var snäll och svara på följande frågor. 

1.  _____Man 

 _____Kvinna 

2. Din ålder: _________  

3.    Har du läst någon kurs inom kommunikationsträning och/eller konflikthantering? 

  ___ ja  Vad hette kursen?_________________________ 

 Hur många timmar ingick i kursen?___________________ 

  ___ nej 

 

Nu följer 5 situationer, skriv vad du som lärare skulle svara personen. Snälla beskriv inte 

vad du skulle säga, utan hur du faktiskt skulle svara. 

4.  En av dina gymnasieelever säger till dig: ”Varje gång vi har idrott och väljer lag är jag 

alltid den som blir vald sist. Jag tror inte att jag är så dålig. Det börjar irritera mig.” 

Svar:  

 

5. En lärarkollega säger till dig: ”Skolinspektionen! De kommer alltid hit med sina oprak-

tiska idéer!” 

Svar: 

 

6. En elev i årskurs 2 på gymnasiet säger till dig efter lektionen: ”Du bad mig att vara ordfö-

rande under klassråd nästa vecka, men jag kan inte. Var snäll och välj någon annan. Vem 

som helst i klassen skulle passa bättre än mig.” 

Svar:
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7. En av dina elevers föräldrar säger till dig: ”Du sade till oss vid förra mötet att om vi job-

bade med Johnny hemma skulle hans betyg förbättras. Vi anser att vi har tillbringat till-

räckligt med tid med honom, men hans betyg är inte bättre.” 

 

Svar: 

 

8. En lärarkollega till dig säger: ”Allt nu för tiden är så förvirrande. Mitt arbete samlas på 

hög och tiden räcker aldrig till för att få mitt arbete gjort. Jag är rädd att jag ligger så 

långt efter att jag aldrig kommer att hinna i kapp.” 

Svar: 

 

Skriv gärna övriga kommentarer om enkäten här:  

 

 

 

 

 

Vill du vara med på en djupintervju på ca 15-30 minuter? 

 

____Javisst! Det här är intressant! 

 

____Nej tack! 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!
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Lärarstudentenkät, Avsnitt 213 

Tack för din tid! 
 

Nu följer 5 frågor och med flervalsalternativ. Rangordna svaren genom att skriva ett 

nummer framför varje svar. Sätta ett ”1” framför svaret som stämmer bäst överens med 

hur du som lärare skulle svara. Sätta ett ”2” framför ditt andra val, o.s.v. 

1.  En av dina gymnasieelever säger till dig: ”Varje gång vi har basket på idrotten och väljer 

lag är jag alltid den som blir sista vald. Jag tror inte att jag är så dålig. Det börjar irritera 

mig.” 

___A. Basket är nästan slut för i år så det spelar inte så stor roll nu, eller hur? [Magi-

ker] 

___B. Det måste kännas pinsamt (besvärande) att bli vald sist varje gång! [CMR-1] 

___C. Kan du hjälpa mig dela ut dessa papper innan lektionen börjar? [Förman] 

___D. Kommer du ihåg hur det var förra året när du tappade humöret varje gång du spe-

lade basket? Självklart att de inte vill ha dig i laget! Du skördar det du sår. 

[Skuldsättare] 

___E. Jag kan förstå att det kan kännas svårt att bli vald sist varje gång lag ska väljas. 

[CMR-2] 

___F. Vem är inblandad i detta? Vad hände? Hur många gånger har det hänt? Vad? 

Vad? Vad? Vi måste ta tag i det! [Detektiv] 

 

2.  En lärarkollega säger till dig: ” Skolinspektionen! De kommer alltid hit med sina opraktis-

ka idéer!” 

___A. Det är bäst att du får dem att tro att du följer deras förslag. Annars kommer rek-

torn att få veta om det och då kan det gå illa för dig. [Siare] 

___B. Det irriterar dig att bli avbruten. [CMR] 

___C. Ge deras förslag en rättvis chans. Om du var mer mottaglig för deras förslag skul-

le skolinspektörerna inte vara tvungna att tillbringa så mycket tid med dig. 

[Skuldsättare] 

___D. Du klagar bara! Du verkar inte tycka om något som händer! [Rubrikmakare] 

___E. Du måste kunna omvandla deras förslag och se dem som en fördel till dina egna 

situationer. Försök och tänka på det nästa gång de kommer. [Befälhavare] 

 

3.  En elev i årskurs 8 säger till dig efter lektionen: ”Du bad mig att vara ordförande under 

klassråd nästa vecka, men jag kan inte. Var snäll och välj någon annan. Vem som helst i 

klassen skulle passa bättre än mig.” 

___A. När du kommer hem i kväll bestäm dig för vad varje deltagare kommer att göra. 

Ge dem ett uppdrag och se till att de gör något med det varje dag. Ha bra ordning 

på det och allt kommer att ordna sig. [Förman]

                                                           
13

 Uppgifter 1 - 5 visar responstypen inom klamrar på slutet av varje responsförslag. Enkäten som skickades ut 

till lärarstudenterna visade inte responstyperna. 
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___B. Du kommer inte att upptäcka dina förmågor om du inte prövar nya saker. Det är 

bättre att försöka och misslyckas än att inte försöka alls. [Guru] 

___C. Det menar du inte, va? [Magiker] 

___D. Jag vet precis hur du tänker. Jag minns en gång när jag gick i årskurs 9, nej, kan-

ske årskurs 8. Hur som helst, någon bad mig att hålla ett tal till någon under 

skolvalet. Jag tror att det var det som det handlade om. Hur som helst, jag trodde 

inte att jag skulle klara av det. Så jag gick till läraren och hon sa... [Historiebe-

rättare] 

___E. Du kan nog vara lite rädd att ta detta ansvar - det kanske är mer än vad du för-

mår. [CMR] 

 

4. En av dina elevers föräldrar säger till dig: ”Du sade till oss vid förra mötet att om vi 

arbetade med Johnny hemma skulle hans betyg förbättras. Vi anser att vi har tillbring-

at tillräckligt med tid med honom, men hans betyg är inte bättre.” 

___A. Det extra arbete ni lägger ned känns som att ni inte får betalt för och det av-

skräcker dig. [CMR] 

___B. Låt oss prata om vad som händer hemma. Hur hjälper ni Johnny? Gör ni jobbet åt 

honom? Gör ni för mycket? Gå ni på honom för hårt? Har ni en känslomässigt 

stödjande miljö? Kommer ni bra överens med de andra i familjen? [Detektiv] 

___C. Det måste finnas mycket som ni gör rätt! Jag vet att ni bryr er mycket om John-

ny! Han säger bara trevliga saker om er! Han är väluppfostrad i klassrummet och 

det visar att han har det bra hemma. Dessa saker tar tid, vet ni, men han kämpar 

hårdare i klassen nu. Jag tror att allt kommer att ordna sig. [Florist] 

___D. Ja, ni vet vad de säger om att leda en häst till vatten. Det kan vara så att ni går för 

hårt på Johnny just nu. Enligt några utvecklingsteorier som jag läst ... [Guru] 

___E. Det var inte endast vid förra mötet jag sade det. Jag sade det på de tre tidigare 

möten också. Om ni hade börjat arbeta med honom genast skulle vi inte ha ham-

nat i den här svåra belägenheten. Nu har ni ställt till det för Johnny. [Skuldsätta-

re] 

___F. Det är lugnt. Det här årets betyg är inte så väsentliga. Det är nästa årets betyg som 

kommer att bli betydande. Ni kan fortsätta arbeta med Johnny över sommaren 

och det kommer att lösa sig. [Magiker] 

 

5.  En lärarkollega till dig säger: ”Allt nu för tiden är så förvirrande. Mitt arbete samlas på hög 

och tiden räcker aldrig till för att få mitt arbete gjort. Jag är rädd att jag ligger så långt ef-

ter att jag aldrig kommer att hinna i kapp.” 

___A. Hårt arbete har aldrig dödat någon. Kämpa på bara. Det kunde vara värre. [Guru] 

___B. Vad menar du? Har du det svårare än någon annan? Vad är det egentligen som 

bekymrar dig? [Detektiv] 

___C. Kom nu. Du vill inte få stämpel som någon som lätt ger upp, va? Du är lite ned-

slagen bara. Kämpa på! [Rubrikmakare] 

___D. Du kommer att bryta samman snart om du tar allt detta för allvarligt. [Siare] 

___E. Sluta klaga! Ha bättre ordning och planera att göra en sak i taget. [Befälhavare]
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___F. Som jag ser det är det du som har ställt till det för dig själv. Du tackade ja till det 

extra jobbet. [Skuldsättare] 

___G. Det är inte så illa. Du är trött bara. Det blir bättre i morgon. [Magiker] 

___H. Du är förvirrad och känner dig nedslagen för att ditt arbete läggs på hög, och just 

nu ser du ingen väg ut. [CMR] 

___I. Engagerade människor som du känner sig ofta på det här sättet. Om vi inte hade 

människor som du skulle vi aldrig få något gjort här. [Florist] 

___J. Vi har andra saker att bekymra oss över. Det här projektet passar dig perfekt och 

jag behöver din hjälp. [Förman] 

___K. Samma sak hände mig, fast värre för det var mitt första år som lärare. Eller kan-

ske det andra året. Min rektor var ny och han förstod mig inte alls, så när jag 

sade att ... [Historieberättare] 

________________________________________________________________ 

Använd följande skala för att värdera hur bra följande responsen/svaren är:  

1,0 = Skadlig: Inte hjälpsam  

1,5 = Mellan 1,0 och 2,0  

2,0 = Ineffektiv: Mindre hjälpsam  

2,5 = Mellan 2,0 och 3,0  

3,0 = Främjande stöd: Mer hjälpsam  

3,5 = Mellan 3,0 och 4,0  

4,0 = Bidragande: Mycket hjälpsamt 
 

6. En elev säger till sin lärare: ”Jag känner att jag inte är lika smart som de andra eleverna i 

klassen. Det är därför mina prestationer är så låga.” 

Värdera de 4 svaren som läraren ger eleven genom att sätta de siffror som bäst stäm-

mer överens med ditt tyckande. Detta gör du med hjälp av siffrorna skalan: 

_____ A. ”Vi har samlat här för att vi ska diskutera dina betyg, inte dina undanflykter.” 

_____ B. ”Du verkar väldigt säker på att din förmåga inte är lika bra som de andra ele-

vernas förmåga.” 

_____ C. ”Du verkar bekymrad över att du inte gör bra ifrån dig i klassen.” 

_____ D. ”Jag tror, att om du hänger i så kommer dina betyg att förbättras.”  

 

7. Lärare A säger till lärare B: ”Vilken chock! På mitt förra jobb hade jag total frihet i mitt 

klassrum. Men här insisterar rektorn på att få veta allt vi gör.” 

Värdera de 7 svaren som läraren B ger lärare A genom att sätta de siffror som bäst 

stämmer överens med ditt tyckande. Detta gör du med hjälp av siffrorna på skalan: 

_____ A. ”Du blir förnärmad över hans uppsikts metod.” 

_____ B. ”Det gör dig arg att bli behandlad så där. Du känner dig nedtryckt, då du anser 

att din rektor inte tror att du är kapabel att ta hand om din klass själv. 

_____ C. ”Varför inte skapa en namnlista mot rektorns behandling och skicka den till 

skolförvaltningen?” 

_____ D. ”Vad är det som han övervakar?” 



Bilaga 4 
4(5) 

 

 

 

 

_____ E. ”Om du tror att det här är dålig borde du ha varit här under den förra rektorns 

tjänst.” 

_____ F. ”Han kommer att lämna dig i fred om du insisterar på det. Du har väl inte varit 

tillräckligt stark nog.” 

_____ G. ”Det är en riktig förnedring när människor inte behandlar dig som en profes-

sionell lärare.” 

 

8. Lärare A säger till lärare B: ”Vi skulle vara bättre utan skolpsykologerna. Jag skickade en 

av mina elever som hade problem med disciplinen till psykologen, men eleven har bara 

blivit värre sedan dess. Jag anar att psykologen sagt till min elev att jag är en dålig lära-

re.” 

Värdera de 6 svaren som läraren B ger lärare A genom att sätta de siffror som bäst 

stämmer överens med ditt tyckande. Detta gör du med hjälp av siffrorna på skalan: 

_____A. ”Du verkar vara arg och lite upprörd över psykologen. Enligt det du säger så 

verkar psykologen inte göra ett speciellt bra jobb.” 

_____B. ”Du är ju paranoid.” 

_____C. ”Du känner att de enda de gör är att sitta där på sitt kontor, medans vi är med 

eleverna varje dag.” 

_____D. ”Varför går du inte och pratar med henne?” 

_____E. ”Du anser att vi borde göra oss av med psykologen?” 

_____F. ”Du kände dig lite osäker på hur du skulle hantera eleven så du skickade hen-

ne till psykologen. Det hjälpte inte heller och nu är du fast med ett större 

problem. Du frågar dig själv: Vad ska jag göra nu?” 

 

9. Student A säger till student B: ”Sedan jag tog deltidsjobbet har jag kommit efter i skolan. 

Jag vet inte om jag kommer att hinna ikapp.” 

Värdera de 5 svaren som student B ger student A genom att sätta de siffror som bäst 

stämmer överens med ditt tyckande. Detta gör du med hjälp av siffrorna på skalan: 

_____ A. ”Vilken kurs är det du går?” 

_____ B. ”Jag vet vad du menar. Samma sak hände mig förra året.” 

_____ C. ”Det är ett hinder då du blir så låst att du inte kan se någon väg ut.” 

_____ D. ”När jag kommer efter ser jag till att studera på biblioteket. Då får jag mera 

gjort.” 

_____ E. ”Du känner dig frustrerad för att du inte ser någon chans att hinna ikapp.” 

 

Har du några kommentarer om enkäten, skriv dem gärna här nedan. 
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Kan du tänka dig att vara med på en djupintervju på ca 15-30 minuter? 

 

____Javisst! Det här är intressant! 

 

____Nej tack! 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
 

 


