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Sammanfattning 

Misslyckanden inom undervisning är vanligt i den svenska skolan på grund av att det finns 
lärare som inte vet hur man anpassar arbetssättet efter elevers förutsättningar (Andersson & 
Sandgren, 2015). Syftet med studien är att undersöka hur gymnasielärare arbetar gällande pro-
blematiken kring undervisning genom finkänsliga förhandlingar. Studien baseras på teori kring 
hur relationen mellan lärare och elev skapas genom kommunikation samt hur ett lärande endast 
kan ske med hjälp av relationer. Studien utgår från en kvalitativ studie med tre intervjuer med 
aktörer från en gymnasieskola i en mellanstor kommun i Sverige. Resultatet från studien är att 
finkänsliga förhandlingar innebär pedagogens förmågor till att skapa och upprätthålla delaktig-
het, uppmärksamhet samt goda relationer till elever. Detta framkommer genom aktörerna som 
dessutom påpekar betydelsen av tillit, trygghet samt innebörden av misslyckanden. Studien tar 
plats i skolan och intresseras av det pedagogiska arbetssättet hos gymnasielärare, vilket påvisar 
en relevans för ämnet pedagogik. 

 

Nyckelord: uppmärksamhet, delaktighet, engagemang, relationer, kommunikation, pedagogik, 
finkänsliga förhandlingar. 
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Abstract  

Failure in teaching is common in Swedish school because there are teachers who do not know 
how to adapt the education according to the students prerequisites (Andersson & Sandgren, 
2015). The purpose of the study is to investigate how high school teachers work on the 
difficulties of teaching through delicate negotiations. The study is based on theory of how the 
relationship between teacher and student is created through communication and how learning 
can only be done through relationships. The study is based on qualitative interviews with actors 
from a secondary school in a medium-sized town in Sweden. The result of the study is that 
delicate negotiations imply the educator's ability to create and maintain participation, attention 
and good relationships with students. This is evident by actors who also point out the 
importance of trust, safety and also the meaning of failures. The study takes place at a school 
and is interested in the educational work method of secondary school teachers, which 
demonstrates relevance to the subject of pedagogy. 

 

Key words: attention, participation, commitment, relationship, communication, pedagogy, del-
icate negotiations.  
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1. Inledning  

Studien genomförs i skolan och utgår ifrån klassrumsinteraktioner. Vi intresserar oss i hur lärare 
på gymnasienivå samspelar och förhåller sig till elever samt till undervisningsinnehållet. Miss-
lyckande är vanligt inom undervisning i den svenska skolan, vilket rektorer och pedagoger är 
medvetna om (Andersson och Sandgren, 2015). Det finns lärare som inte vet hur man anpassar 
arbetssättet efter elevernas förutsättningar, vilket kan jämföras med att det finns en enorm brist 
i undervisningen och dess stöd i skolan (a.a.). Detta är vart vi anser att problematiken gällande 
undervisningens arbetssätt startar. De flesta lärare upplever svårigheter i olika typer av situat-
ioner inom skolmiljön (Gerland, 2014). Ett klassrum med cirka tjugo elever innebär tjugo olika 
typer av individer med skilda behov. Det blir lärarens ansvar att skapa en relation till varje elev 
och där med möjliggöra för en uppmärksamhet samt delaktighet i undervisningen. Att skapa 
denna relation i skolsituationen handlar om att möjliggöra lärande och utveckling, vilket kräver 
en erfaren och skicklig pedagog (a.a.). Det är vuxnas handlingar som lägger grunden för ung-
domars uppmärksamhet, var denna blir dirigerad och kan formas (Rytzler, 2017). Vuxna ut-
trycker och förkroppsligar sätt att leva som ungdomar tar efter, därför blir lärarens roll i klass-
rummet avgörande för elevers framgångar eller misslyckanden inom undervisningen. Under-
visning ska ses på och utforskas som ett levande och relationsskapande verktyg vilket i sin tur 
formar, skapar och delar uppmärksamheten hos de inblandade parterna (a.a.).  

En studie visar att det finns ett samband mellan studentengagemang och framgång vilket inne-
bär att studenters utveckling baseras på hur engagerad man är i skolan (Bergmark & Westman, 
2016). Många elever uppskattar lärare som engagerar sig och undervisar på en nivå anpassad 
efter eleverna (Bergmark, 2010). Uppskattningens roll är något som bör prioriteras högt i sko-
lan. Det är viktigt att en lärare ska känna sig uppskattad för att vilja fortsätta undervisa på en 
utvecklande nivå. För att lärare ska bli uppskattade krävs det givetvis ett hårt arbete. Uppskatt-
ning är ett begrepp som har en roll i lärarens pedagogiska arbete för att läraren ska få lära sig 
om kopplingar mellan uppskattning, lärande samt undervisning (a.a.).  

För att skapa en sammanhållning mellan lärare och elever i skolan är det viktigt att man inte ser 
varandra som motståndare utan som lagspelare (Bergmark, 2010). Elever finns i skolan för att 
lära sig och det är lärarens uppgift att lära ut, därför är det viktigt med samarbete där man hjälper 
varandra att utvecklas. Genom att relationen mellan lärare och elever fungerar bra så skapar det 
en trygg skolmiljö där tillit kan expandera (a.a.). Studien kommer därmed att fokusera på lärares 
pedagogiska arbetssätt och hur de genom finkänsliga förhandlingar uppnår ett pedagogiskt 
klassrum. 

1.1 Syfte  

Studien syftar till att ta reda på vad finkänsliga förhandlingar innebär för gymnasielärare, hur 
de använder finkänsliga förhandlingar i klassrumsinteraktioner för att skapa och upprätthålla 
delaktighet, uppmärksamhet och goda relationer till elever. 
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1.2 Frågeställningar 

(i) På vilka sätt arbetar gymnasieläraren för att uppnå finkänsliga förhandlingar i klass-
rumsinteraktioner? 

(ii) Vad ingår i finkänsliga förhandlingar?  

 

2. Tidigare forskning  

Under denna rubrik kommer tidigare forskning om delaktighetens betydelse, relationsskapande, 
uppmärksamhet, engagemang och klassrumssituationen att presenteras.  

2.1 Delaktighetens betydelse  

Enligt statistik från utbildningsdepartementet (SOU 2013:13) så har en fjärdedel av Sveriges 
befolkning inte fullföljt sina studier. Ungas avhopp från studier skapar i sin tur stora problem 
för samhället och för eleven. Det kan självfallet vara en fråga om delaktighet (Andersson och 
Sandgren, 2015). De menar att det behövs en tydligare lagstiftning som garanterar ungdomar 
rätt stöd för att fullfölja sina studier. Risken är att ungdomar ses som ett problem istället för att 
ses som medborgare och deltagare i samhället (a.a.).  

Delaktighet har en betydelse för fullföljandet av studier (Andersson och Sandgren, 2015). Del-
aktighet är ett centralt begrepp som innebär att elever utvecklar en god hälsa, en stark identitet 
samt goda utbildningsresultat. Delaktighet påverkar elevers studier i en längre utsträckning då 
den påverkar prestationen i skolan. För att minska elevers frånvaro krävs det att man som lärare 
aktivt arbetar genom pedagogiska faktorer för att skapa delaktighet. Detta sker genom att lärare 
anstränger sig och har ett öppet bemötande samt skapar ett förtroende för elever och möter de 
som likvärdiga (a.a.).  

Enligt den svenska läroplanen har läraren som uppgift att tillsammans med elever utveckla och 
arbeta genom ett socialt liv i klassrummet (Thornberg, 2009). Då elever genom deltagande och 
ansvar får kunskaper kring rättigheter samt skyldigheter som kännetecknar det demokratiska 
samhället (a.a.). Alla som arbetar inom skolan har som ansvar att främja en demokratisk praxis 
(Lgr11). Lärarens uppgift blir att se till att alla elever i skolan tar ställning genom att lyssna, 
överväga, söka argument, utvärdera och samtala för att hitta normer som alla kan komma över-
ens om (a.a.). 

2.2 Relationsskapande  

Det är relevant för skolor att vända sig till utbildningssociologisk teori för att förstå uttryckta 
prioriteringar och relationen mellan elevers bakgrund (Thornberg, 2009). Pedagogiska priori-
teringar kan via denna teori belysas i relation till skolors möjligheter till att utjämna skillnader 
mellan elevgrupper. Teorin bygger på att främst skapa förutsättningar för den enskilde eleven. 
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Den syftar till att pedagogen ser till förändringar inom grupper som är skapade utifrån katego-
rier som kön, klass och etnicitet. Här finns också en rangordning för vilka typer av förändringar 
som är prioriterade för att skapa förutsättningar för undervisning och bedömning. Teorin om de 
olika pedagogiska praktikerna bygger på tanken om att läraren i första hand bör fungera stöd-
jande och underlättande. Då kan eleven genom eget upptäckande anskaffa sig kunskaper. Detta 
sker inte genom att bli direkt undervisad. Man påstår att lärarens roll som en auktoritär lärare 
bör tonas ned och istället bör man fokusera lärandet på den enskilde eleven samt på elever inom 
grupper (a.a.).  

Att erbjuda former för lärande som utvecklar elevernas förmågor till att lösa problem, hantera 
information, agera flexibelt och kreativt är viktigt (Winman, 2014). Därmed utvecklas lärandet 
på bästa sätt genom att identifiera, diskutera och analysera det egna lärandet. Kunskapen måste 
komma till nytta för att fylla en reell funktion vilket blir lärarens roll att binda samman skolan, 
aktivitetssystem och arbetsliv. Det skapar en förutsättning för utbildning att generellt kunna 
knyta kunskapen till elevens livsvärld samt arbetsliv. Det innebär att det inte går att bara redu-
cera kunskap till något som enbart finns i skolans ramar. Elever ges möjlighet till att etablera 
ett vetenskapligt perspektiv på den praktik som dessa så småningom ska bli en del av. Genom 
att de kan föra ihop teoretiska koncept till nya situationer utanför klassrummet och litteraturen 
(a.a.).  

Didaktiktriangel är en modell för lärande där relation och engagemang mellan lärare, elev och 
ämne presenteras (Hopmann, 1997). Ämnet kan läras ut genom disciplinära termer, i relation 
mellan lärarens förnuft samt elevens förmågor att lära och i relation mellan lärarens vänlighet 
samt elevens bildning. Ämnet kan således även läras ut i relation mellan lärarens trovärdighet 
samt elevens vaksamhet. Detta påvisar hur didaktiska triangelns olika tolkningar kan leda till 
olika föreställningar av undervisning. Dessa tolkningar lyfter även fram olika föreställningar av 
pedagogisk undervisning. Didaktiktriangeln som påvisar relationen samt engagemanget mellan 
lärare, elev och student fungerar som en typ av relation. Denna är byggd på tre separata enheter, 
att undervisa samt att lära och där ämnet förenar dessa enheter (a.a.). 

2.3 Uppmärksamhet  

Det ha gjorts en undersökning om uppmärksamhetens verkan och hur den kan förstås ur ett 
pedagogiskt perspektiv samt genom relationen till eleverna (Rytzler, 2017). Det går att uppnå 
en framgång som lärare och förbättra sin relation till eleverna genom att man förhåller sig till 
finkänsliga förhandlingar. För att lyckas med detta, så innebär det att lärare skall veta hur man 
värdesätter de pedagogiska förhållningsätten för att uppnå en framgång inom lärandet (a.a.).  

Uppmärksamhet ska kunna förstås som ett undervisningsfenomen (Rytzler, 2017). Uppmärk-
samhet kan skapas, formas och delas ut i undervisningens praktik vilket innebär att uppmärk-
samheten har en betydande roll i klassrummet. En erfaren lärare har många förmågor att upp-
märksamma unika situationer som kan uppstå i ett klassrum. Det innebär således att den erfarne 
läraren kan se de unika eleverna för att på så vis kunna skapa en lärande miljö. Det resulterar i 
att elevernas uppmärksamhet kan bli etablerade, riktade och bevarade.  
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Det pedagogiska lärandet i klassrummet ses som ett organiskt lärande. Då läraren genom unika 
situationer och relationer till elever skapar ett aktivt element för hur lärandet skall ske. Läraren 
ställs inför en utmaning i det pedagogiska klassrummet då uppgiften blir att uppfylla krav och 
kriterier, samtidigt som läraren skall nå fram till samtliga elever. Det kan om möjligt bli en för 
svår utmaning för den oerfarne läraren att skapa en lärandemiljö utifrån de unika situationerna. 
Därför kan det bli svårt att fånga elevers uppmärksamhet. På grund av att vi idag befinner oss i 
ett IT- samt media samhälle vars teknologi strömmar genom klassrummets väggar så innebär 
det en konstant tävling om elevers uppmärksamhet. Det har idag blivit en stressfull miljö i 
klassrummet och näst intill omöjligt för lärare att fånga upp elevers uppmärksamhet i den var-
dagliga formen av lärande (a.a.).  

Frågan om uppmärksamhet blir en fråga om oreda och störning (Rytzler, 2017). Som exempel 
så innebär ett tyst och lugnt klassrum inte alltid ouppmärksamma elever, det är inte en fråga om 
bristande koncentration. Allt fler elever har svårt att hålla uppmärksamheten till undervisningen 
i klassrummet. Lärare drar ofta slutsatser om att koncentration- eller uppmärksamhetssvårig-
heter innebär medicinska lösningar istället för pedagogiska lösningar. Uppmärksamhetssvårig-
heter kan därför uppfattas som kognitiva problem (a.a.).  

Följande exempel används för att påvisa hur uppmärksamhet kan närma sig som något väsent-
ligt i utbildningsaktiviteter och som en kvalité, stimulerat av läraren (Rytzler, 2017). Första 
exemplet är idén om att läraren bör förse lärandet med pedagogiska inställningar som stimulerar 
elevers naturliga tendenser. En uppfattning om känslan i klassrummet är ett annat exempel på 
hur man får elevers uppmärksamhet. Läraren bör ha en uppfattning kring den rådande känslan 
för att kunskap och sympati kan växa. Pedagogik måste ha en relation till praxis och erfarenhet 
för att skapa en känsla som ska öka elevers uppmärksamhet (a.a.).  

2.4 Engagemang 

Samskapande mellan lärare och elever kan påverka elevers framgång inom högre utbildning 
(Bergmark och Westman, 2016). Samskapande innebär i detta fall lärares och elevers gemen-
samma utformning av undervisningens innehåll samt utförande. Lärare uppmanas exempelvis 
att arbeta med engagemang då det formar elevers utveckling för bättre resultat. Ämneslärare 
som arbetar inom högre utbildning saknar ofta formella lärarutbildningar, men dem är kunniga 
inom sina respektive ämnesområden. Med andra ord saknar många lärare förmågan att lära ut 
på grund av bristfälliga kunskaper kring de pedagogiska förhållningssätten. För att förbättra 
den pedagogiska förmågan bör skolor erbjuda lärare hjälp. Det kan bl.a. vara allt från pedago-
giska kurser till ekonomiska hjälpmedel. Därför är de viktigt att alla lärare får samma möjlig-
heter för att eleverna genom gott engagemang ska lyckas i skolan. Elever behöver lärare som 
vet hur man bl.a. engagerar för att undervisningarna ska bli mer inflytelserika då både elever 
och lärare är beroende av varandra i klassrummet (a.a.). 

Det finns ett samband mellan elevers engagemang och dess framgångar inom utbildning och 
skolan. Detta tyder på att det finns en koppling mellan lärarens förmåga till att uppskatta sina 
elever samt till elevernas engagemang. Uppskattning är ett begrepp som kan anslutas till be-
greppet engagemang. Det finns en del forskning som talar om betydelsen av att läraren agerar 
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utifrån pedagogiska förhållningssätt vilket uppskattas hos elever. Detta pedagogiska förhåll-
ningssätt innebär att lärare förhåller sig till de pedagogiska arbetsmetoder som finns. Det i sin 
tur leder till att elever får en inspiration av läraren till att fullfölja och klara av sina studier. 
Elever som känner av de pedagogiska arbetsmetoder som läraren arbetar utefter kommer att 
uppleva uppskattning, värme och omsorg som leder till positiva konsekvenser för elevens ut-
veckling inom skolan. (Bergmark & Westman, 2016) 

2.5 Klassrumssituationen  

De svenska skolorna eftersträvar en tyst och lugn skolmiljö. Det vill säga att eleverna arbetar 
mer individuellt och under tystnad. Undersökningen har visat att detta gynnar elevers egna pro-
jekt. Det tyder även på att gemensamma upplevelser och innehåll i samspelet förändras. Resul-
tatet visade att det finns potential för elevers lärande. Studien ger inblick på lärarens förmåga 
att ta tillvara på elevsvaren och använda det som underlag. Kunskaper utvecklas helt olika be-
roende på hur kommunikationen och samspelet förs mellan individerna. (Karlsson & Wenner-
gren, 2014) 

Ur ett sociokulturellt perspektiv lär sig individerna bäst genom att samspela med sin omgivning 
(Karlsson & Wennergren, 2014). Därför är dialogen viktig då det ökar på kunskapsutvecklingen 
i klassrummet. I en forskningsöversikt så framkommer det fortfarande att ett tyst arbete pre-
mieras (a.a.). Detta kan ge ett dåligt resultat för elevers framtida utveckling. Kommunikationen 
mellan elever och lärare visade sig vara begränsat. En bra förbättring hade därför varit att lärare 
bjuder in elever till samtal i klassrummet som gör att utvecklingen tillsammans blir möjlig. 
Elever måste lära sig argumentera, framföra egna åsikter och muntligt visa vad de kan. Enbart 
då kommer eleverna att utvecklas positivt och gynnande. Lärare måste därför ge möjligheter 
för elever att utvecklas på en högre kunskapsnivå. I en bra miljö vågar elever uttrycka sina 
tankar, åsikter och reflektioner. Det gör att de blir mer självständiga och vågar ta egna initiativ 
i framtiden. Målet är att förbättra elevers förutsättningar i en interaktiv undervisning (a.a.).  

 

3. Teoretiska utgångspunkter   

I detta kapitel kommer vi att presentera de teoretiska utgångspunkterna för denna studie. Vi 
kommer att fokusera på att beskriva kommunikationen samt relationens roll i den offentliga 
lärandemiljön.  

3.1 Ingen kommunikation utan relation 

Den mest uppmärksammade teorin om kommunikation är den så kallade “avsändare-motta-
gare”. Med hänvisning till Denis Mcquail och Swen Windahls kommunikationsteori nämner 
Gert Biesta (2004) att det handlar om överföring av kommunikation från det ena stället (avsän-
daren) till det andra (mottagaren), genom ett verktyg. I detta fall blir verktyget undervisnings-
ämnet då läraren är avsändaren genom att undervisa och eleven blir då mottagaren av inform-
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ationen. Detta är en beskrivning av hur läraren genom kommunikation kan lära ut. Kommuni-
kationen handlar dock inte om ett utbyte av information utan handlar snarare om att lära ut 
något av mening. För att kommunikation ska upplevas som något av mening så måste det finnas 
en relation och därför är det väsentligt för läraren att skapa relationer till eleverna. (a.a.) 

Relationen mellan lärare och elever skapas genom kommunikation och det är med hjälp av 
relationer som ett lärande kan förverkligas. Det krävs ett samspel parterna emellan för att ut-
bildning ska vara genomförbar i praktiken. Relationer innebär att man lyfter fram beteendets 
natur som en process som ingår i undervisningen. Det innebär att det finns en direkt ingång för 
läraren till elevers medvetande. Utan relation kan inte kommunikation vara möjlig inom utbild-
ning, vilket kan skapa ett problem för undervisningen. Lärare har olika val, de kan förneka 
problemet och låtsas som att deras arbetsuppgifter gör en stor inverkan på elevernas medveten-
het. Detta resulterar ofta i att det sker misslyckanden inom utbildning och att man som lärare 
skyller misslyckandet på elever. Problemet uppstår genom bristfälliga ansträngningar mellan 
parterna och läraren bör eftersträva att erkänna uppkomsten av problemet för att skapa, bibe-
hålla samt möjliggöra goda relationer till elever. (Biesta, 2004) 

Utbildning är en interaktion mellan den som utbildar och den som utbildas, som i sin tur leder 
till en relation. För att förstå den exakta karaktären av utbildningsrelationen bör vi ha denna 
mening i åtanke, “Utbildning ligger inte i lärarens verksamhet utan snarare i interaktionen mel-
lan läraren och eleven”. (Biesta, 2004) 

3.2 Relationspedagogik  

Charles W Bingham (2004) presenterar relationspedagogik som ett utvecklande begrepp. Ut-
maningen handlar för det mesta om utbildning och som ett tillämpat ämne så måste pedagogisk 
teori vara användbar. Det går exempelvis inte att förklara för en lärare att enbart vara uppmärk-
sam på uppgifterna då allt beror på sammanhanget (a.a.). 

Bra lärare erkänner betydelsen av relationerna i undervisningen, vilket innebär att det krävs 
engagerade pedagoger för att skapa goda relationer (Noddings, 2004). Utan relationer i under-
visningen kan lärare utifrån ett bristande engagemang skapa ett problem för den allmänna lä-
randemiljön. Det finns elever som påverkas negativt på grund av lärare som inte engagerar sig 
och som handlar genom sin auktoritära roll istället för ett pedagogiskt arbetssätt. De elever som 
omfattas av den betydelsefulla relationen till läraren utvecklar ett djupare intresse för undervis-
ningsinnehållet (a.a.). 

Lärare kan variera undervisningsmetoder för att skapa variation i undervisningen (Noddings, 
2004). Dessa lärare anser dock inte att det finns en metod som fungerar bäst, utan kan genom 
relationerna anpassa de olika metoderna efter elevernas förutsättningar. Lärare som anpassar 
undervisningen till relationspedagogiken kommer sannerligen att acceptera en intern motivat-
ionsteori. Detta innebär att läraren placerar en drivkraft hos varje elev till att vilja lära. Till 
exempel kan en lärare som har etablerat en relation med en viss elev förstå att eleven behöver 
mer struktur för att skapa en god lärandemiljö. Läraren bör därmed styra sina undervisnings-
metoder efter elevernas förutsättningar och inte ha ett fast undervisningssätt (a.a.). 
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Vad som menas med relationspedagogik är att den lyfter fram relationens betydelse för peda-
gogiska möten, processer och aktiviteter (Rytzler, 2017). För att pedagogik skall förstås som en 
praxis som utgör relationen mellan lärare och elever så måste den tänkas tillsammans med en 
förståelse av pedagogiska arbetsmetoder. Genom att läraren tillämpar denna praxis möjliggörs 
en förändring där eleven genom undervisning kan styras och därmed uppmärksammas på lä-
randet. Som pedagog för man in något i undervisningen som skapar ett intresse och som gör att 
uppmärksamheten får energi. Uppmärksamhet är något man skapar tillsammans vilket utgör en 
kvalité på relationen. En god pedagog kan genom relationer möta elevers olikheter och fokuse-
rar på det gemensamma innehållet. Uppmärksamhet handlar om att mötas i olikheterna och det 
är i detta möte som vi skapar något nytt dvs. det är där lärandet sker (a.a.). 

 

4. Metod  

Denna del av uppsatsen kommer att behandla information kring den valda metoden samt ge 
information om respondenterna. De etiska principerna som vi förhåller oss till i studien kommer 
att presenteras. Vi kommer slutligen att framföra studiens tillvägagångssätt samt diskutera kring 
dess trovärdighet.  

4.1 Kvalitativ ansats  

Ordet kvalitativ härstammar från latinets ”qualitas” och betyder beskaffenhet, egenskap (Lars-
son, 2005). En kvalitativ intervjumetod intresseras av att få kunskap om de samhälleliga villkor 
som påverkar och styr människors handlingsmönster och motiv för att göra saker (Ahrne & 
Svensson, 2015). Samhället betraktas som ett fenomen som formar människors relationer med 
varandra samt de positioner och roller dessa har. När vi studerar samhällets skolor intresserar 
vi oss i hur de fungerar, hur de ger människor möjlighet att göra saker tillsammans eller makt 
att bestämma över andra. För att samla information samt empiri kring fenomenet måste vi an-
tingen fråga människor eller på olika sätt vara med och titta på. Vi kan dessutom läsa texter 
eller se på bilder. Denna studie fokuserar på det förstnämnda, att fråga människor hur och varför 
de gör saker eller vad de tycker och tänker. För att ta reda på detta kommer studien att baseras 
på intervjumetodik. Kvalitativ intervju beskrivs som ett tänkbart metodologiskt tillvägagångs-
sätt då man söker efter kvalitativ data som uppger hur respondenter värderar sin tillvaro (Bry-
man, 2011). Då vi vill få en inblick i respondenternas ståndpunkter på ett nyanserat sätt bör vi 
ge utrymme till respondenterna att uttala sig fritt. Därmed är den kvalitativa intervjumetoden 
den som passar vår studie då vi tillsammans med respondenterna kan vara flexibla och utföra 
intervjuerna på de villkor som passar dem.  

Fördelen med den valda metoden för denna uppsats är att vi får ta del av respondenternas upp-
levelser genom ett kontaktskapande. Denna metod präglas av ord och inte av siffror vilket i 
högre grad resulterar i utvecklade svar (Kvale & Brinkmann, 2014). Av den orsaken är det inte 
mängden data som eftertraktas utan endast kvalitén.  
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Genom att utföra intervjuer med personer som är delaktiga inom den sociala miljön får vi in-
sikter i de förhållanden som råder i denna miljö, dvs. skolan. Intervjuer är ett sätt att samla 
kunskaper om de sociala förhållanden som råder inom skolmiljön (Ahrne & Svensson, 2015).  

För att skapa förutsättningar för bra intervjuer kommer olika frågor att tas i beaktande samt 
planeringar av arbetet innan intervjuerna kan äga rum. Intervjuer kräver en del förberedelser 
men därefter så är detta en effektiv och smidig metod för att få kunskap om samhället, den 
sociala miljön och det fenomen som denna studie intresserar sig av (Ahrne & Svensson, 2015). 

4.2 Urval 

Vid rapportering av studiens resultat bör det framgå hur man fått tag i respondenterna för att 
skapa en trovärdighet till studien (Ahrne & Svensson, 2015). För att visa att resultatet inte bara 
beror på att man råkat intervjua vissa personer kommer vi redogöra för urvalet samt hur vi gått 
till väga med denna process.  

Urvalet handlar om att få en slags känsla, en känsla som säger att dessa respondenter hade varit 
bra för vår studie (Thomsson, 2010). När man väljer sina respondenter så måste det även kännas 
rätt för en själv. Personer som känns varma och tillgängliga i sitt sätt blir därför lättare att in-
tervjua än personer som man känner rädsla inför. Urvalet styrs inte av attraktionsvärdet som det 
kan upplevas alla gånger, utan det styrs även av tillgängligheten. Vilket innebär att det kan 
finnas två olika typer av människor. Människor som är tillgängliga och lätta att få kontakt med 
och människor som inte alls går att få kontakt med. Därför är inte attraktionsvärdet det absoluta 
som man styrs av i ett urval (a.a.).  

I studien används ett slumpmässigt strategiskt urval. Slumpmässigt urval innebär att utväljandet 
av personer baseras på ren tillfällighet (Denscombe, 2018). Det betyder att forskaren omöjligt 
kan påverka urvalet på något sätt. Att urvalet sker slumpmässigt innebär dock inte att valet av 
respondenter är osystematiskt, eller att det kan tänkas vara vem som helst som kan duga för 
denna studie. Det innebär snarare att forskaren inte kan påverka de personer som väljs (a.a.). 
En fördel med det är att urvalet inte är manipulerat i den mening att vi valt skolor där vi tror att 
respondenter kommer att ge en positiv bild av verksamheten (Ahrne & Svensson, 2015).  

Respondenterna i studien arbetar i en gymnasieskola i en mellanstor kommun i Sverige. Ur-
valsförfarandet gick till såhär: samtliga skolor i kommunen listades och gavs ett nummer. Det 
numeriska innehållet skrevs in i en slumpgenerator online som genererade ett slumpmässigt tal 
som motsvarade den skola som datainsamlingen genomfördes på. Vi skickade därefter e-post 
till samtliga lärare på skolan som fick möjlighet att läsa bifogat missivbrev och delta i studien. 
De som svarade på e-posten och ställde upp var de respondenter som intervjuades till studien.    

4.3 Etiska principer  

Det är viktigt att man upplyser om de etiska aspekterna och skyddar respondenterna på bästa 
möjliga sätt. Det är viktigt för den som intervjuar att skapa en trygg miljö för respondenten för 
att personen i fråga ska kunna dela med sig av sina privata händelser (Kvale och Brinkmann, 
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2014). Dessa privata händelser som respondenterna delar med sig av kommer att bli offentliga 
och just därför är konfidentialitet ett krav (a.a.).  

Respondenterna informerades enligt informationskravet om syftet med studien. De informera-
des även om att deltagandet i studien är frivilligt samt att de kan avbryta sin medverkan när som 
helst, utan förvarning. Respondenterna fick ta del av samtyckeskravet som innebär att respon-
denterna samtycker till att delta i studien. Samtycke behövs när respondenterna gjort en aktiv 
insats. För att kunna ta ställning till studien och dess syfte informerades respondenterna om 
studiens upplägg. Respondenterna fick information om att de uppgifter samt det material som 
framställs endast kommer att nyttjas i det syfte som presenteras. Slutligen informerades respon-
denterna om att alla uppgifter och material som tas fram under intervjuerna kommer att behand-
las konfidentiellt vilket innebär att man lovar att inte nämna några namn i studien och det viktigt 
att man talar om hur allting kommer att hanteras. (Vetenskapsrådet, 2017) 

4.4 Tillvägagångssätt  

Inför intervjuerna planerades möten med respondenterna väl genom förberedelser av intervju-
frågor. För att deltagandet skulle underlättas så fick varje respondent fastställa plats och tid för 
intervjun. Då de själva valt att ställa upp så var det bäst att låta respondenterna själva välja 
intervjumiljön. Samtliga intervjuer ägde rum på lärarnas arbetskontor varav den ena valde en 
offentlig mötesplats på skolan.  

Intervjuerna spelades in för transkription och varande i cirka 30-50 minuter. Respondenterna 
informerades på plats om att intervjun skulle spelas in bl.a. för att vi skulle kunna transkribera 
det efteråt. Transkriberingen gjordes från tal till skrift för att resultatet skulle kunna genomföras 
på ett korrekt sätt. För att underlätta skrivprocessen transkriberades respektive intervju i direkt 
anslutning till att intervjun ägde rum. Deltagandet var valfritt och respondenterna informerades 
på plats om det, vilket även framkom i missivbrevet samt att intervjun kunde avbrytas när som 
helst utan förvaring.   

Det är viktigt att man inte glömmer de etiska reglerna innan man intervjuar personer. Då nam-
nen på respondenterna framkom i inspelningen så undveks det att avslöjas för att behålla in-
formationen konfidentiell. För att inte avslöja respondenternas identitet så har de namngetts 
som R1, R2 och R3. Inspelningarna har därefter förstörts för att bibehålla konfidentialitet och 
för att materialet inte längre ska vara tillgängligt. 

4.5 Analysmetod  

Materialet, framtaget från intervju transkriptionerna, analyserades med fokus på mening och 
denna metod kallas för meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2014). Det innebär att 
transkriptionerna lästes i sin helhet samtidigt som nyckelord antecknades vid sidan av margi-
nalerna. Meningskoncentrering bygger på en kategorisering av analysmaterialet och innebär att 
deltagarnas utsagor dras samman till kortare meningar med färre ord. Dessa meningar ska på-
visa en förståelse av kategoriernas helhet vilket innebär att meningsenheterna identifieras. Nästa 
steg i analysprocessen innebär ett framtagande av teman och kategorier som är väsentliga för 
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meningsenheterna (a.a.). Genom att följa dessa steg kunde materialet bearbetas och på så vis 
växte kategorier fram. För att identifiera dessa kategorier ställdes de mot studiens frågeställ-
ningar. Intervjumaterialet fick sedan en sammanställning utifrån dessa kategorier som identifi-
erades som centrala teman. Därefter lästes respondenternas intervju transkriptioner ett flertal 
gånger om för att se om det väsentliga verkligen tagits fram samt för att få en helhetsbild av 
intervjuerna. Slutligen strukturerades materialet upp efter de centrala teman som framställdes.  

4.6 Trovärdighet  

Trovärdighet skapas genom att studien är systematisk och noggrann gjord samt att detta är vad 
läsaren uppfattar (Dysthe, Hertzberg & Hoel, 2011). Att skapa trovärdighet handlar om att ha 
förmågor till att skriva på ett sätt som ger intryck av att forskaren kan sin sak. Studien strävar 
efter att ha en tydlig struktur och klarhet (a.a.). För att skapa trovärdighet i studien har vi han-
terat materialet genom att kortfattat och innehållsrikt framställa data. Dessutom har vi skapat 
en struktur genom att ta fram det som är väsentligt för studien och utelämnat det som vi upplever 
är betydelselöst för analyserna t.ex. personliga uppgifter, tidigare utbildning etc. Genom att ta 
fram det viktiga skapar vi en klarhet som innebär att texten är entydig och begriplig vilket ökar 
trovärdigheten till studien (Dysthe, Hertzberg & Hoel, 2011). Detta har vi gjort genom att tran-
skribera intervjuerna och läsa igenom dessa noggrant. Vi har systematiskt gått igenom varje 
intervjutranskription för att plocka ut det material som passar för vår studie och för det vi un-
dersöker. På så sätt har vi lyckats ta fram det resultat som presenteras i senare avsnitt.  

Vanligtvis så handlar forskningen om att läsaren skall tro på det som beskrivs i uppsatsen 
(Ahrne & Svensson, 2015). Studien måste med andra ord vara trovärdig för att forskningen 
skall upplevas saklig. Det finns flera sätt att göra en kvalitativ uppsats trovärdig för läsaren och 
bland dessa är en transparens. Transparens innebär att studien skall vara möjlig att diskutera 
och kritisera, kan man inte göra det så blir studien inte trovärdig. Texter som varken går att 
diskutera eller kritisera avslöjar inte tillräckligt och det blir en ointressant läsning på grund av 
otydlighet. Studien kan kritiseras samt diskuteras genom att titta på om studien är begriplig, om 
man förstår alla begrepp samt om uppsatsen har ett sammanhang och ett syfte (a.a.). Det kan 
hända att man tappar fokus när man skriver och detta kan leda till att man glömmer bort att 
förklara sina tankegångar. För att minimera risken för att detta har skett så har vi noggrant läst 
igenom varje kapitel i uppsatsen. Vi har försökt ge intryck av att vi kan vår sak genom att 
presentera innehållet på ett sakligt sätt. Vi har också arbetat systematiskt under hela uppsatsar-
betet genom att föra loggbok över de tillfällen vi höll intervjuerna. Här framkommer våra tankar 
och funderingar under datainsamlingen. I loggboken har vi i detalj beskrivit varför vi gör som 
vi gör, våra val och våra ställningstaganden. Vi har gjort noteringar kring förändringar som vi 
valt att göra under studiens förlopp.  

 

5. Resultat  

Det material som framkom i samband med de intervjuer som gjordes kommer i detta avsnitt att 
presenteras. För att förhålla oss till de etiska principerna kommer respondenterna att benämnas 
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som R1, R2 och R3. Vår första respondent kallas för R1 och har varit verksam gymnasielärare 
i 20 år. R1 är ämneslärare och undervisar i psykologi samt i idrott och hälsa. R2 är ämneslärare 
och undervisar i kemi och naturvetenskap. R2 har varit yrkesverksam som gymnasielärare i sex 
till sju år. R3 är ämneslärare och undervisar i svenska som andraspråk, samhällskunskap och 
geografi. R3 har arbetat som lärare på gymnasienivå i mellan tre till fyra år. 

5.1 Goda relationer till elever 

I samtliga intervjuer blev respondenterna tillfrågade om vikten av att skapa goda relationer till 
eleverna. Respondenterna var enade om att kommunikationen till eleverna var av vikt vid skap-
andet av goda relationer. Kommunikationen var det verktyg som respondenterna använde sig 
av för att bilda samt bibehålla relationer till eleverna. Nedan förklarar R3 vikten av att vara en 
god lyssnare för att skapa förutsättningar för en god kommunikation: 

Alltså jag försöker vara lyhörd eller liksom visa att jag lyssnar och tar in det de 
säger. Jag visar att jag ser dem. Man får försöka möta de någonstans och liksom 
genom ett pedagogiskt sätt förklara vad som är rätt och fel (R3).  

Samtliga respondenter lyfte vikten av att vara avslappnad i klassrummet. De var enade om att 
samtliga parter bör vara delaktiga i kommunikationen för att skapa ett klassrum som ger ut-
rymme till att varje enskild individ ska vara avslappnad, känna en trygghet och våga ta del i 
undervisningen. Dessutom arbetade man med metoder som gjorde att samtliga fick prata med 
varandra. Man gav olika uppgifter till eleverna, ibland fick man jobba enskilt, ibland i grupper 
och så vidare. På detta sätt gavs eleverna utrymme till att vara delaktiga med varandra: 

Jag tycker att det är viktigt att vara sig själv och vara ganska avslappnad i klass-
rummet och sen bemöta eleverna på ett bra sätt så att man förstår de är nervösa 
men man kan bjuda på sig själv lite. Ta emot frågor och låta de diskutera och prata 
med varandra i klassrummet så att de börjar prata med varandra. Man kan också 
när man undervisar ställa frågor och försöka få några svar och om de inte vill kan 
man också säga okej, men diskutera med varandra. Sen går jag runt och pratar 
med de, så får man lite svar. Så de får känna sig tryggare kanske (R2).  

Trygghet och tillit var två återkommande begrepp som samtliga respondenter lyfte. Att skapa 
en trygg miljö där eleverna känner sig trygga och även har en tillit till lärare och till varandra. 
Här utmärkte sig R3 något mer och förklarade hur trygghet i skolan får eleverna att fokusera 
samt tänka på det de ska: 

Jag försöker vara en god förebild. Att föregå med gott exempel på något sätt och 
visa att man är öppen och att dem vet att jag accepterar dig precis som du är oav-
sett vad du har för religion eller vem du väljer att älska. Det är viktigt. Sen så kan 
det uppstå situationer i skolan som kan leda till otrygghet på olika sätt. Det finns 
rutiner på skolan för det men vi har ju samtal med eleverna lite då och då. Speciellt 
om det är något problem med eleverna på något sätt (R3). 
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Respondenterna är enade om att det krävs en god kommunikation, att alla är med och medverkar 
eller påverkar och dessutom att skolan är en trygg miljö för alla. Trots att respondenterna har 
olika bakgrund samt erfarenheter kunde vi upptäcka dessa likheter kring att skapa goda relat-
ioner till eleverna. 

5.2 Hur är jag som lärare? 

Under intervjuerna tillfrågades respondenterna hur de själva tror att eleverna skulle beskriva de 
som lärare. Vilka karaktäristiska drag läraren har samt vilken roll de har i klassrummet. Vi 
upptäckte att samtliga respondenter tycktes förvånas över frågan. Det verkade som om de aldrig 
hade tänk på detta tidigare, alltså hur eleverna ser på dem som lärare. Det som samtliga respon-
denter var enade kring var att de inte ansåg sig vara auktoritära, utan mer av en pedagogisk 
karaktär:  

Jag skulle nog beskriva mig själv som schysst, skön och pedagogisk. Jag tror att 
jag är ganska så bra på att förklara och sådär (R3). 

Man har ju bra och dåliga sidor men jag är i alla fall inte auktoritär (R1). 

Jag är inte auktoritär, det är jag inte (R2).  

R1 var den enda av respondenterna som faktiskt kunde uttrycka att det finns en viss auktoritär 
roll i att vara lärare i klassrummet. Respondenten beskriver följande: 

Som vi nyss pratat om så är det ju såhär att hela klassrumssituationen gör att jag 
blir auktoritär. När det blir att jag står här och dem sitter där. Det är en auktoritet 
i sig. Sen är inte jag speciellt lång eller stor men det är klart att hela den situationen 
gör att jag blir auktoritär (R1). 

R1 nämner under intervjun ett arbetssätt som önskas genomföras på den befintliga arbetsplatsen 
för att minimera den auktoritära rollen som läraren har. R1 berättar för oss att R1 arbetat på 
många skolor och att det är därför det är möjligt att jämföra. R1 är den respondent som varit 
yrkesverksam gymnasielärare under längst tid. Vi uppfattar att detta kan vara en betydelsefull 
faktor då R1 var den enda av respondenterna som erkänner sin auktoritära position och som 
dessutom kan komma med ett förslag på hur detta kan förbättras: 

Som det ser ut på denna skola här så är det ju raka linjer där alla sitter med ansiktet 
mot tavlan och mot mig, läraren. På min förra skola satt vi alltid i basgrupper, då 
satt man liksom i en ö. Dels så lär man ju känna varandra i dessa basgrupper och 
det blir en bra kommunikation där. Så det blir lättare för mig som lärare eftersom 
jag då kan gå till en grupp, ställa frågor där och dem eleverna känner en mer närhet 
istället för att jag står framför alla. Då blir det jag mot dem på något sätt men om 
dem kan vara i öar så kan jag ta mig runt bland eleverna och bryta det här, jag mot 
dem (R1).  
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Kommunikation tycks vara ett begrepp som samtliga respondenter anser vara ett verktyg som 
de själva använder sig av i sin undervisning. Kommunikation är även det begrepp som dem 
anser sig själva använda sig av för att minska den auktoritära rollen. Genom att de för dialoger 
med elever både enskilt och i grupper så upplevs den auktoritära minska: 

En sak som jag tycker att jag har lärt mig i alla fall som lärare är att fånga upp de 
elever som ligger efter och som inte förstår. För det är också en grej när man sitter 
där och inte förstår, då tycker man att det är tråkigt och man kanske börjar göra 
andra saker som att kolla på telefonen. Men jag ser det oftast som ett tecken när 
man inte förstår och då försöker jag fånga upp de och prata med dem. Frågar hur 
det går och om de förstår och försöker förklara (R2). 

Respondenterna är enade om att de inte är auktoritära i sin roll som lärare. Dock berättar en 
respondent att rollen som lärare är auktoritär i sig. Respondenten kan även redogöra för vad det 
är som gör rollen som lärare auktoritär och även för det arbetssätt som respondenten använder 
sig av för att minska den auktoritära rollen. Kommunikation är ett begrepp som samtliga re-
spondenter uttrycker att de använder sig av för att beskriva sig själva som pedagogiska lärare. 

5.3 Misslyckanden 

Respondenterna blev under intervjun tillfrågade om misslyckanden och hur de ser på detta. 
Vem beror misslyckanden på och hur eller på vilka sett arbetar de för att motverka misslyckan-
den för eleverna inom studier och för lärarna i sin undervisning. Respondenterna uttryckte sig 
olika kring detta fenomen. Vi upplevde att man gärna inte ville svara direkt på frågan utan man 
slingrade sig runt den. R1 var den som utmärkte sig eftersom vi fick ett rakt och ärligt svar på 
frågan utan att R1 förskönade eller slingrade sig ur den: 

Ska jag vara helt ärlig så skyller man egentligen på eleven för att det är lättast. 
Det är svårt att bära om man som lärare skulle skylla på sig själv hela tiden. Det 
känns som något mänskligt, om man gör fel så vill man gärna hitta någon annan 
att skylla på (R1).  

Något vi blev positivt överraskade kring var det raka och ärliga svar som R1 gav oss. Det råder 
ingen tvekan om att denna fråga var en känslig fråga och att R1 kunde ge oss ett uppriktigt svar 
var oväntat men samtidigt givande. Till skillnad från R1 så kunde vi se att R3 reagerade på 
frågan kring misslyckanden på ett helt annat sätt. R3 uppvisade en stark åsikt kring just miss-
lyckanden: 

Det är olika, sen så är vi lärare väldigt försiktiga med ordet misslyckande. Att det 
är ingenting man bör… så bör vi i alla fall inte uttrycka oss. Sen kanske eleverna 
gör det själva för dem kan ju känna att det är ett misslyckande att inte få ett betyg 
men det är någonting man försöker trycka på att alla steg framåt är bra oavsett var 
de slutar. Man ska nog inte tala i termer av misslyckanden överhuvudtaget tycker 
jag (R3). 
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Det råder ingen tvekan om att misslyckanden faktiskt sker men det tycks vara ett fenomen man 
gärna inte talar om i första hand. Tydlighet och uppmärksamhet är två återkommande begrepp 
gällande frågan kring misslyckanden. Att tydlighet i undervisningen skulle minska risken av att 
misslyckas: 

Jag är väldigt tydlig med mina elever. Jag brukar säga, jobbar ni och gör de upp-
gifter som ni får då skulle ni inte misslyckas. Och jag har inte så höga krav på A-
nivå utan gör eleverna de uppgifter de får då skulle de klara sig. Och kan de inte 
göra de inte de uppgifterna, så måste dem fråga (R2).  

Vi kan se hur R2 lyfter fram vikten av att vara tydlig som lärare. Vi kan även påvisa att eleven 
bör vara uppmärksam och fråga läraren om det som dem inte förstår eller klarar av att utföra på 
egen hand: 

Jag tycker att någon som misslyckas i natur är nästan för svårt, de har inte gjort 
någonting. Alltså man kan lyckas genom att man bara skriver någonting (R2). 

Vi förstår genom det resonemang som R2 för, att ett misslyckande beror på eleven då respon-
denten anser att det inte krävs mycket av eleverna för att dem ska klara av studierna. Respon-
denterna tenderar att skylla misslyckanden på eleverna och de har svårt för att berätta för oss 
om sin egen inverkan och roll kring fenomenet. 

5.4 En god pedagog 

Intervjuerna avslutades med att ställa en fråga till respondenterna om hur de anser att en bra 
pedagog är. Det råder ingen tvekan om att samtliga respondenter tycker att en bra pedagog 
skapar tillit och trygghet till eleverna. Vi fann några värderande aspekter kring svaren som del-
vis var blandade. R1 ansåg att en god pedagog var en pedagog med goda erfarenheter och ut-
trycker: 

Det blir en ständig kamp om uppmärksamheten och då handlar det också om er-
farenhet. Nu har jag jobbat på fem skolor under 20 år och då är det olika. Det är 
olika kulturer, miljöer och hur det ser ut i klassrummen och allt sånt påverkar 
(R1).  

R1 anser som sagt att erfarenheten har en betydande roll för hur en god pedagog agerar i ett 
klassrum. Respondenten uttrycker att i början av sin karriär som gymnasielärare så var det svårt 
att agera utifrån de ramar och synsätt som R1 haft med sig från lärarutbildningen. R1 menar på 
att om det hände något oväntat i klassrummet så gick det inte, på samma sätt som idag, att styra 
upp situationen och kanske till och med använda den till sin fördel i undervisningen. Idag har 
R1 ett betydligt större bagage av erfarenhet gällande läraryrket och menar på att det idag är 
möjligt att använda sig av oväntade situationer. Dessa kan komma att dyka upp i klassrummet 
och R1 vet idag hur man använder dessa till sin fördel. R1 vill gärna se att det händer något 
speciellt i klassrummet, för det är bara kul. Till skillnad från respondentens första år som gym-
nasielärare då det inte skulle hända något oväntat, för att lektionerna kunde genomföras utan 
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strul. R1 uttrycker sig även kring uppmärksamheten och erfarenheten av de unika situationerna 
som uppstår i ett klassrum och hur dessa kan få elevers uppmärksamhet: 

Jag försöker verkligen jobba med olika metoder. Att jag pratar, att eleverna sitter 
med instuderingsfrågor, dem får läsa, helst diskutera men det är inte alltid det 
funkar. Men att använda olika metoder försöker jag verkligen att göra i min under-
visning för att rikta elevers uppmärksamhet (R1).  

När vi talade om uppmärksamhet i intervjuerna så kom mobiltelefoner på tal hos samtliga re-
spondenter. De uttrycker att mobiltelefoner är ett objekt som drar elevers uppmärksamhet från 
undervisningen. Vi fann ett intressant resonemang gällande mobiltelefoner som R2 delande 
med sig av:  

Jag accepterar faktiskt att de kanske kollar på sina telefoner eller datorer. Jag har 
lärt mig att det inte är hela världen. Man kan sitta där och drömma sig bort också, 
det är inte så tydligt men det kan också ske. Jag tror inte att man ska haka upp sig 
på att man måste ha deras uppmärksamhet hela tiden. Har man inte det så är man 
bara tråkig. Om hela klassen är på väg att somna så är det nog ett bra tecken för 
en paus kanske och göra någonting annat. Och om det är så att jag ser att alla sitter 
med sina telefoner så vet jag att jag har tappat bort dem och då ser jag det som ett 
tecken att jag pratat för länge (R2). 

Vi finner det intressant att R2 kan anpassa sin undervisning efter elevernas sätt att påvisa att 
uppmärksamheten inte längre ligger på undervisningen, utan på något annat som i detta fall är 
mobiltelefonerna. R2 menar på att utifrån situationen anpassa sin undervisning och väljer att 
sluta prata och låta eleverna studera på egen hand för att bryta mönstret och för att rikta elevers 
uppmärksamhet på studier istället. 

Ett arbetssätt som R2 använder sig av för att skapa uppmärksamhet och för att skapa relationer 
till elever är att skapa en dialog tillsammans med dem. R2 anser att det är viktigt att varje elev 
syns och får bekräftelse av läraren. På så sätt skapar läraren en uppmärksamhet som riktas till 
varje enskild individ. En god pedagog har förmågan att kunna se och höra sina elever: 

För mig så måste man kunna prata med varandra, eller jag gör inte det varje lekt-
ion men på något sätt så får man bemöta var och en. Jag tar närvaro i början och 
så läser jag varje namn och gör ögonkontakt med varje elev. Ungefär ”jag ser dig, 
jag vet vem du är, hej hur går det” lite så men när jag har diskussionstillfället så 
går jag runt och pratar med var och en och det är faktiskt den typen av kontakt när 
man pratar med de och skapar de här relationerna. Det kan också vara när man 
skriver något men jag tycker inte det är samma sak. Sen tycker jag att de viktiga 
är att de känner sig trygga med läraren och att de faktiskt kan fråga och ställa 
frågor som de kanske inte förstår och känna att det är okej (R2). 

R3 anser att den allra viktigaste egenskapen hos en god pedagog är dess förmåga till att skapa 
goda relationer. Det är genom relationen till eleven som man kan bygga en tillit till varandra 
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och därmed till undervisningen och för studierna. R3 försöker att vara sig själv för att föregå 
med ett gott exempel och påvisa en ärlighet vilket i sin tur bringar tillit. Vi frågar R3 under 
intervjun hur pass viktigt relationer är: 

Det är jätteviktigt för mig faktiskt. Jag tror att det är kanske nästan det allra vik-
tigaste för att det är mycket som kommer då med att man har en bra relation med 
eleverna. Att det är mycket lättare att motivera dem, mycket lättare att få dem och 
lyssna och sådär. Jag är inte heller den typen av läraren som är sådär jätteauktori-
tär. Jag är inte sträng. För det känns inte naturligt för mig eftersom att jag inte är 
sån som person och då är det väldigt viktigt att man har bra relationer till elever 
för att det ska byggas upp. En sån typ av respekt och det tycker jag är den bästa 
typen av respekt, att man känner att det finns tillit (R3). 

Slutligen kan vi konstatera att samtliga respondenter anser att tydlighet är en av de viktigaste 
egenskaperna hos en god pedagog. Att vara tydlig i sin undervisning minimerar stressen för 
både lärare och eleven men dessutom är det ett arbetssätt som styr eleven i rätt riktning och man 
får en undervisning som genererar goda förutsättningar för studier. 

  

6. Analys 

I följande kapitel kommer resultatet att analyseras. Att analysera innebär att man delar upp 
begrepp i olika beståndsdelar (Dysthe, Hertzberg & Hoel, 2011). För att förstå helheten har vi 
valt att dela upp texten i underrubriker. I dessa underrubriker förekommer information kring 
temat som innehåller dess beståndsdelar. Resultatet analyseras och presenteras utifrån de teo-
retiska utgångspunkterna. 

6.1 Goda relationer till elever 

Samtliga respondenter var enade om att kommunikation är det starkaste verktyget som används 
för att skapa goda relationer till elever. Precis som Biesta (2004) hävdar att det är genom kom-
munikation som lärare och elever skapar dessa relationer. Så hur arbetade då respondenterna 
för att skapa en kommunikation parterna emellan? De tycks arbeta genom att låta personliga 
karaktärsdrag speglas i undervisningen för att skapa en avslappnad miljö och ett öppet klass-
rum. Respondenterna uppmärksammade även vikten av trygghet och att eleverna bör känna sig 
trygga i klassrummet för att de ska våga ta del i undervisningen. Enligt Biesta (a.a.) så krävs 
det ett samspel mellan eleven och läraren för att utbildning ska vara möjligt. Det är intressant 
att respondenterna lyfter betydelsen av att samtliga parter bör vara delaktiga i kommunikat-
ionen, för att det ska vara möjligt att skapa ett klassrum som ger utrymme åt varje enskild indi-
vid att känna sig trygg och på den grunden ta del av undervisningen (a.a.).  

I resultatet kan vi se att en respondent tydligt beskriver vikten av att förklara genom ett peda-
gogiskt sätt. Med detta menas att läraren bör vara lyhörd på de aktiviteter som pågår innanför 
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klassrummet och även att man tydligt visar att man lyssnar och tar in den befinnande omgiv-
ningen. Att man som lärare försöker bemöta eleverna där de är och tillsammans med eleven ta 
stegen framåt. Det vi kan tyda är att respondenten lyfter omgivningen samt relationens bety-
delse för de pedagogiska möten som sker inom klassrummets fyra väggar. Precis som Rytzler 
(2017) menar på att läraren och eleven tillsammans skapar ett intresse för undervisningen och 
där eleven genom undervisning skapar ett intresse för lärandet. Det är alltså genom de pedago-
giska processerna som läraren skapar förutsättningar för att elevers uppmärksamhet ska riktas 
mot undervisningen. Exempelvis genom att läraren är lyhörd och uppmärksam på sin omgiv-
ning.  

6.2 Hur är jag som lärare? 

Samtliga respondenter upplever sig själva vara goda pedagoger. Det vill säga att de inte är auk-
toritära i sin lärarroll. Det innebär att det krävs ett engagemang av lärare för att skapa ett peda-
gogiskt klassrum (Noddings, 2004). Det går exempelvis inte att en lärare enbart är uppmärksam 
på uppgifterna då allt beror på sammanhanget. Det är utifrån sammanhanget som man skapar 
ett aktivt verktyg för det pedagogiska klassrummet. Därmed kan man diskutera faktumet att 
respondenterna upplever sig vara goda pedagoger.  

Enligt teorin som Noddings (2004) presenterar så finns det lärare som inte kan utveckla ett 
lärande på grund av dess ointresse. Hur pass medvetna är respondenterna av det egna intresset 
för undervisningen och hur återspeglas detta hos eleverna? Det kan nämligen innebära ett stort 
problem för den lärande miljön om läraren saknar intresse. Här är vikten av engagerade peda-
goger av betydelse för att skapa relationer då det är genom dessa relationer som inlärning kan 
ske (a.a.). Därmed kan vi omöjligt veta hur många elever som påverkas negativt på grund av 
att lärare saknar intresse och handlar genom sin auktoritära roll istället för ett pedagogiskt lä-
rande. Det är genom lärarens intresse för undervisningen samt för relationerna som man skapar 
en lärandemiljö. Pedagogiska relationer är det som lyfter fram relationens betydelse för den 
pedagogiska läraren (Rytzler, 2017). 

6.3 Misslyckanden 

Det råder ingen tvekan om att misslyckanden är ett begrepp man gärna inte talar om som lärare. 
Vi upptäckte ganska snart att man slingrade sig kring frågan om misslyckanden och man talade 
om andra termer istället. För att ett misslyckande ska uppstå krävs det ett problem. Detta är ett 
problem som Biesta (2004) anser uppstår genom bristfälliga ansträngningar mellan lärare och 
elever. Genom att man förnekar uppkomsten eller befintligheten av problemet så skyller man 
gärna ifrån sig. Som en god pedagog bör man uppmärksamma och erkänna problemet istället 
för att skylla ifrån sig. En respondent var ärlig med att påstå att man som lärare skyller ifrån sig 
på eleverna när det kommer till misslyckande. Här bör man, för att undvika att skylla på någon, 
erkänna vad problemet upplevs vara (a.a.). Genom att man synliggör problemet och lyfter detta 
till ytan kan man motverka detta och arbeta för att det inte ska uppstå igen. Detta sker således 
genom det kommunikativa verktyget. En respondent talade om tydlighet då vi diskuterade kring 
fenomenet. Respondenten menade på att tydlighet i undervisningen skulle minska risken av 
misslyckandet. Här talade man för att tydliga instruktioner och riktlinjer skulle leda till färre 
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misslyckanden. Det är dock inte vad teorin påpekar utan det teorin menar är att man ska syn-
liggöra problemet. Varför har du inte klarat av uppgiften eller provet? Kommunicera med ele-
ven och synliggör problemet istället för att skylla ifrån sig misslyckandet på eleven. Det är vad 
teorin anser om hur en god pedagog bör anstränga sig och arbeta kring fenomenet misslyckan-
den.    

6.4 En god pedagog 

En god pedagog är enligt respondenterna en tydlig person som lägger ramarna för den under-
visning som pågår. En god pedagog har lätt för att skapa relationer till eleverna samt skapar en 
trygghet och tillit, parterna emellan. En god pedagog har ett öga öppet för de situationer som 
kan uppstå i ett klassrum och ser dessa som något positivt och som något som kan utveckla 
undervisningen. En god pedagog är en person som genom olika arbetsmetoder klarar av att 
hålla eleverna uppmärksamma på undervisningen och kan rikta uppmärksamheten på olika mo-
ment inom sin undervisning. Detta är sammanfattningen av hur respondenterna anser att en god 
pedagog är, men vad säger då teorin?  

Biesta (2004) menar att utbildning endast är möjligt genom ett samspel mellan eleven och lära-
ren. Det innebär att pedagogen har förmågan till att lyfta fram beteendets natur som en process 
i vilket ingår i utbildningen. Med detta menas att undervisning endast existerar genom de kom-
munikativa relationerna mellan eleven och läraren (a.a.). Detta kan kopplas med det responden-
terna talar om kring att skapa trygghet och tillit. För att kunna skapa detta krävs det att man har 
en relation till eleverna. Genom dessa relationer som skapas utifrån kommunikationens verktyg 
kan man lyfta de beteenden som faller naturligt för eleverna. Som respondenterna säger, ”man 
ska ha ett öga öppet för de situationer som kan uppstå i ett klassrum och genom dessa kan man 
lyfta elevers naturliga beteenden”. Det är en fördel att respondenterna upplever detta som något 
positivt då det är genom de relationer man skapar till elever som undervisningen möjliggörs.  

En god pedagog kan variera sina arbetsmetoder utifrån elevers förutsättningar (Noddings, 
2004). Vi uppmärksammade att R1 talade om att vara noga med att arbeta med olika metoder i 
klassrummet. Detta tyder på det teorin menar om att man bör anpassa arbetsmetoderna i klass-
rummet efter elevers olika förutsättningar. R1 varierar sig genom att bland annat prata själv, 
låta elever arbeta med instuderingsfrågor, diskutera osv. Detta nämner R1 fungerar bra då det 
riktar elevers uppmärksamhet. På så sätt kan R1 få med sig eleverna i sin undervisning. Som en 
god pedagog kan man inkludera alla elever i undervisningen trots att dessa har olika behov. 
Behoven innebär bland annat att alla elever inte lär sig på samma sätt och därför är det viktigt 
att variera undervisningen genom olika arbetsmetoder.  

 

7. Diskussion  

I följande kapitel besvaras frågeställningarna och resultatet diskuteras genom tidigare forsk-
ning. Kapitlet är uppdelat i olika underrubriker där varje tema från den tidigare forskningen 
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diskuteras. Sedan kommer val av metod och urvalet att diskuteras. Kapitlet avslutas med att 
föra ett resonemang kring förslag till fortsatt forskning.  

7.1 Resultatdiskussion & svar på frågeställningar 

Enligt den information som vi erhållit utifrån de intervjuer samt den tidigare forskningen som 
gjorts har vi kunnat framställa att det som ingår i finkänsliga förhandlingar handlar om lärares 
förmågor till att konstruera och upprätthålla delaktighet, uppmärksamhet samt goda relationer 
till elever.  

I denna studie så har de lärare vi intervjuat visat sig arbete på någorlunda liknande gällande att 
uppnå finkänsliga förhandlingar i klassrummet. Respondenterna har presenterat för oss vikten 
av samt hur de arbetar för att uppnå goda relationer till eleverna. Dessa goda relationer kon-
strueras genom att läraren arbetar för att skapa tillit och en trygg skolmiljö. Genom att acceptera 
och föregå med gott exempel kan de utgöra grunden för sina relationer. Det är även genom goda 
relationer som lärare får de verktyg som de behöver för att upprätthålla delaktighet och upp-
märksamhet.  

7.2 Delaktighetens betydelse  

Enligt Andersson och Sandgrens (2015) forskning kring delaktighetens betydelse så är begrep-
pet av stor vikt inom skolans ramar. För att elever ska utveckla en god hälsa, en stark identitet 
samt goda studieresultat. Det visar sig att delaktighet har en betydande roll för elevers närvaro 
i skolan. Den tidigare forskningen tyder på att lärarens pedagogiska ansträngningar minskar 
risken för hög elevfrånvaro. Detta sker genom att lärare har ett öppet bemötande till elever, 
jobbar för att skapa ett förtroende och möter elever likvärdigt (a.a.). Vi kan utifrån det resultat 
som presenterats uppmärksamma hur lärare aktivt arbetar för att uppnå dessa pedagogiska an-
strängningar. Det är värderande att vi fått ta del av en lärare som faktiskt säger att de arbetar 
aktivt för att möta eleverna och genom detta skapa ett förtroende till dem. Respondenten R3 
lyfter även ett begrepp som acceptans vilket vi finner otroligt intressant. Här har man som lärare 
aktivt arbetat för att uppnå en acceptans och för att förmedla detta till eleverna.  

Samtliga respondenter håller med om att skolan ska vara en trygg och säker plats. Denna trygg-
het är något man uppnår genom att man som lärare accepterar varje elev för vad den är, vilket 
i sin tur skapar ett förtroende parterna emellan och det är då elevers frånvaro kan komma att 
minska. Dessa pedagogiska ansträngningar som respondenterna uttrycker är vad vi ser som bi-
dragande till elevers delaktighet vilket i sin tur följs av goda studieresultat, starka identiteter 
samt en god elevhälsa. 

För att skapa en delaktighet hos elever krävs det att lärare ser till att elever tar ställning genom 
att lyssna, överväga, söka argument, utvärdera och samtala för att hitta normer som alla kan 
komma överens om (Lgr11). I resultatet kan vi se att respondenterna arbetade med olika arbets-
metoder för att skapa delaktighet hos eleverna. Denna delaktighet gällde inte bara i lärare och 
elev relationen utan även elever sinsemellan. Vi fick reda på att man arbetade med elever på 
olika sätt vilket innebar att man varierade undervisningen. Vissa tillfällen arbetade eleverna var 
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för sig medan under andra tillfällen fick eleverna arbeta tillsammans med varandra i grupp. 
Detta gav lärarna utrymme till att skapa en delaktighet hos eleverna sinsemellan genom att låta 
de arbeta med varandra.  

 

 

7.3 Relationsskapande 

Enligt Thornberg (2009) är det relevant för lärare att förstå samt skapa relationer till elever och 
dess bakgrund. En lärare bör arbeta för att skapa relationer i syfte om att försöka utjämna skill-
nader mellan elevgrupper (a.a.). Det tycks inte framgå genom respondenterna hur de exakt ar-
betar för att skapa relationer som inte främjar skillnader och olikheter hos eleverna. Dock kan 
vi konstatera att respondent R3 aktivt försöker föregå med gott exempel genom att acceptera 
var och en för den dem är och vad dem är. Vi kan förstå att detta resonemang som R3 för 
gällande acceptans har en betydelse för elever och dess bakgrund. Har man en lärare som ser, 
hör och accepterar elever så ökar man chanser för att skapa en god relation som byggs i syfte 
av att utjämna skillnader mellan elevgrupper. Har man en lärare som fungerar stödjande för 
elever och inte krävande så förstår vi enligt Thornberg (2009) att relationen till eleven stärks. 
Det underlättar för eleven att en lärare besitter pedagogisk kunskap och där rollen som auktori-
tär lärare tonas ned.  

I resultatet framgår att samtliga respondenter uttrycker sig vara lärare av pedagogisk karaktär. 
De uttrycker att de inte är auktoritära till sin karaktär. Thornberg (2009) framför att rollen som 
auktoritär lärare bör tonas ned och istället bör man fokusera undervisningen på den enskilde 
eleven och på elevgrupper. I resultatet framgår att R1 fokuserar på att undervisa så icke aukto-
ritärt som möjligt. Läraren nämner att hen undervisar genom att låta elever sitta tillsammans i 
grupper för att undvika ett jag mot dem scenario. Det blir lätt ett vi mot dem när läraren är den 
som står upp längst fram i klassrummet och eleverna är de som sitter ned med ansiktet riktat 
mot läraren. Det vi fann intressant var R1s arbetsmetoder för att bryta detta mönster. Respon-
denten berättar att hen låter sina elever sitta tillsammans i klassrummet i öar. Där sitter dem 
med ansiktet mot varandra istället och kan diskutera med varandra. För att ytterligare minimera 
den auktoritära rollen som läraren har, går R1 runt i dessa grupper och undervisar eleverna i 
grupper istället. Genom detta förstår vi att R1 är medveten om den auktoritära rollen som lärare 
har och genom att hen undervisar på detta sätt förstår vi även att R1 aktivt arbetar genom peda-
gogiska faktorer för att minimera den auktoritära rollen. 

7.4 Uppmärksamhet 

Rytzler (2017) menar att uppmärksamhet ska kunna förstås som ett undervisningsfenomen. Det 
innebär att lärare utifrån olika klassrumssituationer har förmågan till att skapa en lärande miljö. 
Det innebär således att läraren har förmågan till att etablera, rikta och bevara elevers uppmärk-
samhet (a.a.). Vi uppfattar utifrån resultatet att respondenterna står inför en utmaning i det pe-
dagogiska klassrummet. Kampen om elevers uppmärksamhet är inte den lättaste att ge sig an 
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på. Respondenterna tycks trots allt ha etablerat aktiva arbetsmetoder för att bevara elevers upp-
märksamhet.  

R2 berättar att hen uppmärksammar när eleven tappar fokus och uppmärksamheten på under-
visningen. Läraren berättar för oss att hen anser att det är okej när elever tittar ner i mobiltele-
foner eller i sina datorer. När R2 upptäcker att det är alldeles för många elever som har fokus 
på annat, då agerar läraren genom att variera undervisningsmetoderna. Vi finner det intressant 
att R2 inte oroas för elevers uppmärksamhet då någon enstaka elev tappar uppmärksamheten. 
Detta tyder på någon slags medmänsklighet då läraren nämner att alla kan drömma sig bort då 
och då. Det som även slår oss som intressant är att R2 upptäcker att det brister i uppmärksam-
heten. Då har hen pratat för mycket och då är det dags att eleverna får arbeta enskilt istället. 
Detta tyder på att R2 kan använda dessa situationer där det brister i uppmärksamheten till sin 
fördel och klarar av att skapa en lärandemiljö utifrån det.  

Läraren bör ha en uppfattning om den rådande känslan i klassrummet för att öka elevers upp-
märksamhet (Rytzler, 2017). Läraren bör förse lärandet med pedagogiska arbetsmetoder som 
stimulerar elevers naturliga tendenser (a.a.). Vi upptäckte att R2 var den respondent som tyd-
ligast uppvisade detta. Läraren pratar bland annat om vikten av att bemöta var och en av ele-
verna. Genom att läraren tar kontakt med varje elev uppfattar vi det som om att hen får en 
uppfattning av den rådande känslan i klassrummet. Genom att prata med sina elever och på så 
sett skapa en relation till var och en kan läraren öka elevers uppmärksamhet. Det är just denna 
kontakt och relationsskapande som innefattar de pedagogiska arbetsmetoderna och som i sin 
tur leder till uppmärksamma elever.  

7.5 Engagemang  

Det ett samband mellan elevers engagemang och dess framgångar inom skolan och utbildning 
(Bergmark & Westman, 2016). Det finns således en koppling mellan engagemang och lärares 
förmåga till att uppskatta elever. Uppskattning är ett begrepp som kopplas med engagemang 
och forskning påvisar betydelsen av lärares pedagogiska förhållningssätt och hur elever upp-
skattar detta hos lärare (a.a.).  

När vi talade om misslyckande under resultatet såg vi att R3 var noga med att inte uttrycka sig 
i termer av misslyckande. Läraren var noga med att tala om för oss att varje steg framåt är bra 
oavsett var de slutar. Detta upplever vi är ett sätt för läraren att uppskatta sina elever. Att försöka 
lyfta eleven även i misslyckanden och lyfta det positiva trotts ett misslyckande. Vi ser ett sam-
band mellan att inte vilja tala i termer av misslyckanden och att öka elevers engagemang och 
framgångar.  

Det pedagogiska förhållningsättet hos lärare är uppskattat av elever (Bergmark, 2010). Det finns 
forskning som talar för att elever med avsaknad av självförtroende finner engagemang genom 
lärare som undervisar utifrån pedagogiska förhållningssätt. Genom en inspiration från lärare så 
har elever lärt sig mer och fått ett ökat engagemang till att klara sina studier. Elever som får 
känna värme, uppskattning och omsorg leder till positiva konsekvenser för elevers utveckling i 
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klassrummet (a.a.). Vi upptäckte att respondenterna hade som gemensamt att de arbetade för 
att skapa relationer till elever.  

R3 uttrycker att det är viktigt att skapa en bra relation med eleverna. Genom att man har goda 
relationer till elever så blir det lättare att motivera dem nämner R3. Vi förstår att det handlar 
om relationer när man talar i termer av engagemang. Hur engagerar man elever då? Genom att 
skapa och upprätthålla goda relationer där man känner en trygghet samt tillit till lärare och andra 
elever. Relationer är något man bygger upp och därmed byggs även en gemensam respekt, par-
terna emellan. Dessutom talar detta för ett större engagemang då elever utifrån dessa pedago-
giska förhållningssätt och arbetsmetoder kan öka den egna självkänslan och utifrån det, även 
engagemanget till studier. 

7.6 Klassrumssituationen 

Forskning menar att elevers lärande utvecklas bäst genom ett samspel med omgivningen (Karls-
son & Wennergren, 2014). Därmed blir dialoger viktiga i klassrummet så kommunikation och 
samspel för individerna samman (a.a.). Vi ser likheter till denna forskning gällande de arbets-
metoder som R1 använder sig av i sin undervisning. R1 beskriver att hen brukar låta sina elever 
sitta och arbeta tillsammans i öar, det vill säga i grupper. På så sätt kan eleverna integrera med 
varandra. Genom att läraren låter elever arbeta tillsammans i grupp skapar man en förutsättning 
för att elever ska kommunicera och samspela med varandra. Utifrån att läraren kan styra klass-
rumssituationen så kan hen skapa aktiva element för en lärandemiljö. Vi finner det intressant 
att respondenten kan framföra detta arbetssätt som tyder på att hen har en aning om att klass-
rumssituationen har en betydande roll för eleverna.  

Forskning tyder på att det är av vikt att elever lär sig argumentera, uttrycka tankar, åsikter och 
reflektioner (Karlsson & Wennergren, 2014). Ovan nämndes respondent R1s arbetsmetod, där 
hen låter sina elever arbeta i grupper. Detta leder till en ökad trygghet till gruppen då man får 
lära känna varandra genom att diskutera samt dela åsikter inom gruppen. På så sett skapas även 
en tillit vilket i sin tur ökar elevers självförtroende till att ta del av undervisningen. Detta själv-
förtroende bidrar till att elever blir mer självständiga och vågar ta egna initiativ i framtiden. 
Därmed har klassrumssituationen återigen en betydande roll för eleven då målet blir att förbättra 
elevers förutsättningar i en interaktiv undervisning. 

 

8. Metoddiskussion  

8.1 Metodens för- och nackdelar  

Till en början var vi osäkra om vi skulle göra en kvalitativ- eller en kvantitativ undersökning. 
Slutligen kom vi fram till att göra en kvalitativ undersökning för att få en helhetsbild kring 
lärarnas förhållningssätt till pedagogiken. Vi ville personligen möta lärarna för att få en djupare 
förståelse kring deras arbetssätt och därför valde vi denna typ av metod. Den kvalitativa meto-
den resulterar till utvecklade svar jämfört med den kvantitativa (Kvale och Brinkmann, 2014).  
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Fördelen med denna metod är att diskussionen är öppen. Forskaren kommer åt respondenternas 
öppenhet mer genom denna metod (Kvale och Brinkmann, 2014). Därför kände vi att metoden 
var lämpligast för vår studie. Den kvalitativa forskningen hjälpte oss att komma närmare re-
spondenterna och det fick oss att förstå hur verkligheten ser ut på djupet. Det positiva med 
denna typ av metod var även inspelningen. Inspelningen underlättade vårat skrivarbete och sätt 
att tänka kring respondenternas arbetssätt även efteråt.  

En fördel kan vara att forskaren kan ställa följdfrågor som gör att respondenten får tänka (Kvale 
& Brinkmann, 2014). En följdfråga som vi ställde och som fick respondenterna att reagera löd 
så här: ”Om du var elev i din klass, hur skulle du beskriva dig själv som lärare?”. Det var en 
intressant fråga tyckte dem då de aldrig tänkt på det viset innan.  

En fördel kan också vara att forskaren kan styra samtalet hävdar (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Om samtalet exempelvis inte längre handlar om själva syftet med studien kan forskaren styra 
samtalet tillbaka till relevansen. Det absolut bästa med en kvalitativ studie är dock att forskaren 
kommer åt respondenternas egna erfarenheter, beskrivningar, tolkningar och berättelser (a.a.).  

Nackdelen kan vara att denna typ av metod inte kan hjälpa oss att fatta några slutgiltiga beslut 
(Kvale och Brinkmann, 2014). Eftersom vi inte fick chansen att intervjua fler människor på 
grund av urvalet så kunde vi inte fatta ett riktigt beslut. En annan nackdel som vi hade observerat 
var att vi inte hade skrivit på missivbrevet om att intervjun skulle spelas in, utan det fick vi 
förklara för de på plats. Till nästa gång kan det vara bra att skriva det så att det inte uppstår 
några konstigheter.  

8.2 Urvalsdiskussion 

I början av studiens förlopp var tanken att intervjua ämneslärare på två olika skolor. Meningen 
var då att vi skulle gå till en varsin skola som låg nära till hands. Med andra ord skulle detta 
blivit ett icke slumpmässigt urval. Ett icke slumpmässigt urval innebär att man väljer att under-
söka de individer som man lättast kan få tag på (Denscombe (2018). Nackdelen är dock att 
representanterna ifrån detta skulle kunna ge en snedvriden bild av verkligheten på grund av att 
vi har påverkat urvalet. För att trovärdigheten ska vara hög så skall vem som helst kunna delta 
i studien utan att behöva påverka det på egen hand. Dessutom så kan ett icke slumpmässigt 
urval påverka resultatet att dessa kan ge en positiv bild av det fenomen som undersöks (a.a.). 
Vi valde därför bort det icke slumpmässiga urvalet för att studien skulle bli trovärdig. 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

När vi började genomförandet av studien uppstod en tanke om att det skulle vara intressant att 
göra en observationsstudie av samma fenomen. På så sett kan vi observera om det lärarna upp-
lever verkligen stämmer överens med verkligheten. Vi diskuterade kring att den egna upplevel-
sen av klassrumsinteraktionen inte behöver stämma överens med de andras upplevelser. Denna 
diskussion förde oss vidare på tankar kring elevers upplevelser av lärare och deras arbetssätt. 
Därför skulle ett annat förslag på fortsatt forskning vara att studera elevernas perspektiv.  
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Vi nämnde observationsstudie som ett förslag på grund av att vi tror att många ämneslärare nog 
skulle kalla sig själva för goda pedagoger. Det skulle vara intressant att se om dessa verkligen 
är goda pedagoger eller om dem i själva verket agerar genom en auktoritär roll i sitt arbetssätt. 
Ett förslag på en forskningsfråga gällande detta fenomen skulle vara, ”arbetar ämneslärare ge-
nom pedagogiska förhållningssätt eller agerar dem auktoritärt i klassrumsinteraktioner?”. För 
att nå fram ett resultat i denna studie bör man genomföra observationer i klassrummet. Exem-
pelvis att vi sitter med under lektioner och antecknar det som förekommer.  

Vi nämnde att det skulle vara intressant att genomföra liknande studie men att man fokuserar 
på eleverna istället för lärarna. En kvalitativ metod skulle genomföras med liknande tillväga-
gångssätt bara att urvalet skulle bestå av elever. På så sätt får vi ta del av elevers upplevelser 
kring klassrumsinteraktioner och kan påvisa eventuella likheter eller skillnader till denna studie. 
En frågeställning som skulle vara intressant att ställa är ”Upplever du att det finns skillnader på 
lärares arbetssätt?”. Genom att undersöka denna frågeställning kan vi ta reda på om elever lär 
sig mer tillsammans med en pedagogisk lärare gentemot en auktoritär lärare.  

Vi kan även föreslå en kvantitativ forskning då detta undersöker vad mängden anser. Då vi vill 
undersöka hur många elever som uppskattar den pedagogiska läraren kontra den auktoritära. 
Denna forskning skulle kunna utgå från hypotesen, ”Elever lär sig mer med lärare som arbetar 
genom pedagogiska förhållningssätt”. Då undersöker man om denna hypotes kan fastställas och 
stämma överens med verkligheten eller inte. 
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BILAGOR  

 

Bilaga A – Missivbrev  

Hej! 

Mitt namn är Sara Mijatovic och jag håller just nu på med ett examensarbete tillsammans med 
min studiekamrat Katrina Gevriye. Vi skriver om lärares förhållningssätt till ämnet pedagogik 
och vi skulle behöva komma i kontakt med lärare på gymnasieskolan. Vi vill genomföra en 
kvalitativ intervju med ett antal frågor. Intervjun kommer att hållas på er skola och beräknas ta 
30 min i anspråk. Studien fokuserar på hur lärare på gymnasienivå samspelar i klassrumssitu-
ationer kring undervisningsinnehållet. Vi fokuserar på att ta reda på hur lärarna använder fin-
känsliga förhandlingar i klassrumsinteraktioner för att skapa och upprätthålla delaktighet, upp-
märksamhet och goda relationer till elever. Deltagandet är valfritt och kan när som helst avbry-
tas utan förvarning. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt. 

Vänligen, vidarebefordra mailet eller återkoppla med mailadresser till berörande så att vi kan 
ta kontakt. 

Med vänliga hälsningar 

Sara Mijatovic & Katrina Gevriye 

 

Kontaktuppgifter: 

Sara Mijatovic Smc14001@student.mdh.se  

Tel: 0709 563 846 

Katrina Gevriye Kge17001@student.mdh.se  

Tel: 0735 513 071 
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Kontaktuppgifter till ansvarig handledare: 

Dan Tedenljung Lektor i Pedagogik Dan.tedenljung@mdh.se 

Tel: 016-153 208 

 

 

Bilaga B – Intervjuguide  

1. Presentera dig och det ämne du undervisar i. 

2. Forskare menar att utbildning endast existerar genom de kommunikativa relationerna mel-
lan eleven och läraren. Hur arbetar du för att skapa en studiemiljö som präglas av kommuni-
kation? 

3. Forskare nämner betydelsen av relationer i undervisningen.  

- Hur viktigt är detta för dig?  

- Hur arbetar du för att skapa/ främja relationer? 

- Hur tycker du att en relation till en elev bör formas? 

- Kring vad bör den formas? 

4. Samma forskare menar att det krävs bra pedagoger för att skapa dessa relationer. Hur är en 
bra pedagog enligt dig? 

5. Om du var en elev i din klass hur tror du att denna elev skulle beskriva dig som lärare?  

6. Hur ser du på misslyckanden, vad/ vem beror detta på? 

7. Studier visar att genom delaktighet utvecklar elever en god hälsa, en stark identitet. Hur ar-
betar du för att skapa delaktighet hos elever? 

8. På vilka sätt anstränger du dig för att skapa förtroende till elever? 

9. Studier menar att en erfaren lärare har förmågan att uppmärksamma unika situationer som 
kan uppstå i ett klassrum.  
- Hur skapar du en lärandemiljö (utifrån unika situationer)? 
- Hur viktigt är uppmärksamhet för dig och hur skapar du uppmärksamhet? 

 


