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Abstrakt

Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur eleverna upplever att de blir bemötta 
av lärarna både under lektionstid samt utanför klassrummet i skolan. Frågeställningarna syftar 
till att ge en heltäckande bild av hur elever upplever lärarnas bemötande i skolan. I 
bakgrunden har vi studerat läroplanens innehåll som berör bemötande och relaterat till ett 
humanistiskt synsätt. Studier har gjorts på relevant litteratur kring begreppen identitet, 
subjektivitet, relationella- och punktuella perspektivet samt det pedagogiska mötet. Elever på 
en högstadieskola samt en gymnasieskola har intervjuats. Studien är en kvalitativ studie och 
metoden som använts förutom intervjuer är hermeneutisk och fenomenologisk ansats. 
Intervjuerna har varit öppna i sin utformning och en intervjuguide med exempelfrågor har 
använts som stöd i dessa. Fyra elever från högstadiet samt fyra elever från gymnasiet har 
medverkat i intervjuerna som tagits upp med hjälp av bandspelare/dator. Resultatet har först 
transkriberats till text och lästs och genomgåtts grundligt. Sedan har de transkriberade 
intervjuerna bearbetats och sammanfattats för att till sist bearbetas med hjälp av den teoretiska 
referensramen. Resultatet i studien visade att läraryrket är ett mycket socialt yrke, där 
relationerna står i fokus. Eleverna har uttryckt att lärarna spelar en stor roll för trivseln på 
skolan. De flesta elever tycker sig ha blivit väl bemötta av lärarna under sin skolgång och de 
uttrycker en klar och tydlig åsikt för hur en lärare bör vara mot sina elever. Vi fann också att 
lärare kan vara på olika sätt beroende på vilken miljö de möter sina elever och hur länge de 
känt varandra. Ett positivt bemötande enligt eleverna gör att arbetsprestationer samt 
välmående ökar. De elever som inte blivit bemötta på ett bra sätt har en väldigt negativ syn på 
sin skolgång.

Ämnesord: specialpedagogik, identitet, intersubjektivitet, bemötande, läraryrket, lärare, 
skolan, högstadiet, gymnasiet , värdegrund, en skola för alla
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1 Inledning

En bra relation mellan pedagogen och eleverna är en bra grund i lärandet. Ibland fungerar det 
mycket bra och ibland fungerar det inte alls emellan dessa två aktörer. Intresset för denna 
studie har väckts under den tid vi har läst specialpedagogik och samtidigt arbetat som 
speciallärare på en högstadieskola samt en gymnasieskola. Detta ledde till att vi beslutade att 
studera begreppet bemötande, det vill säga vilken betydelse pedagogens bemötande har i 
skolvärlden.  Syftet med undersökningen är att undersöka hur eleverna upplever att de blir 
bemötta av lärarna både under lektionstid samt utanför klassrummet i skolan. 

Med mycket små medel kan man få en annan människa att känna sig välkommen och sedd i 
olika sammanhang, även vuxna har behov av detta. Om vuxna har det behovet är det inte då 
så att även barn har detta behov? Hur reagerar vi själva om vi blir illa bemötta på våra 
arbetsplatser, av chefen eller kollegorna? Många gånger tror vi att lärarna underskattar den 
egna rollen i elevens vardag, att de vuxna på skolan faktiskt har en ganska betydande uppgift 
och framför allt en stor del i en trivsam skola för alla barn och ungdomar. En skola med ett 
gott klimat och goda mellanmänskliga kontakter borde ju vara en bra grund för 
kunskapsinhämtning. Moira Von Wright (2003) skriver att det är viktigt hur vi ser på våra 
elever. Ser vi på dem som ett vad eller vem, detta gör en väsentlig skillnad i interaktionen 
mellan pedagog och elev. Ingen vill bli sedd bara för sina problem utan alla vill bli sedda som 
individer med utvecklingspotential. Identiteten spelar också en viktig roll för att kunna visa 
vem du är. Stier (2003) menar att hur individen blir bemött och sedd påverkar hur eleven själv 
kommer att se på sig själv. Självbilden och själkänslan hänger intimt samman på så sätt att om 
självbilden blir negativ så blir också självkänslan densamma. Som lärare har vi ett ansvarsfyllt 
arbete inom dessa områden. Hundeide (2001) påstår dessutom att den viktigaste uppgift en 
pedagog bör ha är att ge eleven positiv bekräftelse och uppmuntran. Får eleven detta så ökar 
det elevens motivation och vilja att prestera. Enligt våra styrdokument, som vilar på en 
humanistisk grund, är detta en viktig uppgift i varje lärares arbete, det vill säga bemötandet av 
eleven i skolan är viktigare än vad vi anar.

Filosofen Sören Kirkegards citat är någonting som alla som arbetar med människor bör ha i 
åtanke och som kan kopplas till om vi ser eleven som ett vad eller vem.

Om jag vill föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna honom där 
han är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon 
kan hjälpa andra. 

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och 
främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och 
vet mycket mer. 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och 
högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa 
honom. (Sören Kirkegaard, 1813-1855)
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2 Bakgrund

Under bakgrunden kommer vi att redovisa vad som står i skollagen (1985) och Läroplanen för 
det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (1994) kring bemötandet av 
eleven. Vi kommer även att titta på den humanistiska värdegrunden som ovanstående 
dokument vilar på.

2.1 Skolans styrdokument

Den ”mjuka” delen av skollagen och läroplanen glöms bort bland alla betygskriterier och 
redovisningar. För den finns faktiskt där, den ”mjuka” delen som beskriver hur vi ska bemöta 
våra barn och ungdomar när de kommer till skolan. Vårt uppdrag är så mycket, mycket större 
än vad många kanske vet och förstår.

Styrdokumenten talar sitt tydliga språk och där framgår även hur pedagogerna ska vara som 
människor i vårt yrke och i förhållande till våra elever. I de nationella styrdokumenten finner 
vi följande under skolans värdegrund och uppdrag (Utbildningsdepartementet 1998 – Lpo 94).
Vi har valt att titta närmare på Lpo därför att vi arbetar i skolans högre åldrar.

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet
med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.”(Lpo 
94,s. 5)

I skollagen står följande att läsa:

”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen
(1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse
med grundläggande demokratiska värderingar och att var och
en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas
egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 §).”

Ovanstående utdrag ur styrdokumentet, Lpo 94, visar hur viktigt uppdrag pedagogen har för 
att mötet mellan pedagog och elev ska vara väl fungerande. Pedagogen ska inte bara behandla 
alla lika och med respekt utan även låta varje elev finna sin unika egenart för att i framtiden 
bli en väl fungerande samhällsmedborgare. 

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och
därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”
(Lpo 94, s. 5)                                                                                                                               

Vidare skall även pedagogen lära sina elever aktning för andra människor, uppmuntra till 
egna åsikter och ställningstaganden samt bygga upp en god lärmiljö som inbjuder till 
kunskapande. Skolan ska dessutom vara en social mötesplats som ger trygghet.
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”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.
Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla
verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund
av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling.” (Lpo 94, s. 5)

”Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de
förs fram. Den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden
och ge möjligheter till sådana.”
”Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet.” (Lpo 94, s. 
6)

”Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan
skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet
och vilja och lust att lära. ”(Lpo 94, s. 9)

I våra nationella styrdokument framgår det också tydligt att all personal i skolan skall främja 
gemenskap, solidaritet, motverka trakasserier och förtryck samt visa respekt för den enskilda 
individen.

”Alla som arbetar i skolan skall
• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet
och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan
människor,
• aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och
• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå
från ett demokratiskt förhållningssätt.” (Lpo 94, s. 10)

Pedagogers förhållningssätt, bemötande och värderingar är viktiga aspekter av läraryrket och 
även fastställd i lag. 

2.2 Humanistisk värdegrund

Skolans styrdokument har en humanistisk grund som talar mot all form av särskiljning, 
utstötning eller diskriminerande handling. Varje människa är lika mycket värd och har rätt att 
bli bemött och behandlad därefter. 

Men vad betyder då ordet humanism? I Nationalencyklopedin finner vi följande förklaring:

”humanism i filosofisk bemärkelse ett etiskt-estetiskt förhållningssätt som grundas i 
en normativ uppfattning av människans väsen. Därmed avses å ena sidan att 
människan har ett värde som inte får kränkas, å den andra att hon har möjligheter 
och frihet att utvecklas moraliskt, estetiskt och intellektuellt och därigenom 
förverkliga sin mänsklighet. Humanism innebär ett avståndstagande från olika former 
av brutal eller förnedrande behandling av människor. Humanism står också i 
opposition till teorier som förnekar människans frihet och beskriver henne som styrd 
av ödet, arvsynden, sin biologiska natur, det genetiska arvet, den sociala miljön eller 
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andra strukturer. Humanism är ett honnörsbegrepp med vidsträckt och diffus 
användning i vardagsspråket och den allmänna debatten.” (Nationalencyklopedins 
nätupplaga 2009-03-26)

Läses läroplanen genom humanistens ögon så innebär det att varje pedagog, och annan 
skolpersonal, ska möta varje elev utan fördomar om arv eller social miljö. De ska även 
motverka kränkningar och arbeta för att varje enskilt barn får utvecklas moraliskt, etiskt och 
intellektuellt för att på så sätt förverkliga sin mänsklighet.

I dessa tankar tar vi vårt avstamp för vidare undersökning och intervjuer av våra elever för att 
se om läroplanens formuleringar existerar på realiseringsarenan.
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3 Syfte 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur elever upplever att de blir bemötta av lärare 
både under lektionstid samt utanför klassrummet.

3.1 Frågeställningar

 Hur upplever våra elever att de blir bemötta eller har blivit bemötta av sina lärare?
 Ser de några skillnader under en skoldag, i olika situationer eller i olika ämnen?
 Hur viktiga är lärare utifrån ett elevperspektiv?
 Hur vill elever bli bemötta av sina lärare?
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4          Teoretisk referensram

Varför är det så viktigt då att bli väl bemött, behandlad med respekt och utan fördomar? Vår 
teoretiska referensram har delats upp i begreppen identiteten, subjektiviteten, punktuella- och 
relationella perspektivet samt pedagogiska mötet för att på så sätt ringa in vårt syfte med 
undersökningen. Stier (2003) resonerar kring identitetens betydelse samt hur en god sådan 
uppkommer, von Wright (2003) poängterar vikten av att se eleven som ett vem och inte som 
ett vad. Von Wright grundar sina teorier på Meads tankar kring subjektiviteten samt 
skillnaden i ett punktuellt- kontra ett relationellt perspektiv. Dysthe (2003) anser att det 
pedagogiska mötet är extra viktigt eftersom lärande har med relationer att göra. Hundeide 
(2003) bygger vidare på relationens betydelse och menar att den även måste innefatta positiv 
bekräftelse och uppmuntran. Säljö, Riesbeck och Wyndhamn (2003) resonerar kring samtalets 
betydelse som den största resurs vi har för att utveckla kunskaper och slutligen tar vi upp 
Bartholdsson(2007, 2008) som har studerat elevskapet och vad som egentligen händer i 
skolan mellan lärare och elev. 

4.1 Identiteten

Ordet identitet har sitt ursprung i latinets identitas vilket betyder densamme 
(Nationalencyklopedins nätupplaga 2009-03-26). Det handlar alltså om överrensstämmelse, 
att vara densamma från dag till annan och från situation till situation. 

Stier (2003) liknar identiteten vid ett porträtt. Identiteten formas utifrån vad en person tror sig 
vara och även utifrån hur andra människor uppfattar personen. Betraktaren av porträttet 
upplever den avbildade som till exempel vacker, annorlunda eller snäll. Hos den avbildade
kan porträttet väcka känslor av igenkännande, sammanhang eller förnöjelse. Hur man som 
betraktare ser på porträttet påverkar således den avbildade i form av olika känslor. Genom 
dessa känslor menar Stier att identiteten påverkas.

Stier (2003) menar att identiteter bara blir meningsfulla i relation till något eller i relation till 
någon annan och vi kan genom språket signalera relationer och tillskriva människor 
identiteter. Vilket språkbruk som väljes att använda visar också vilken typ av relation det rör
sig om. Genom olika tillskrivningar går det att visa hur en relation värderas, det kan gälla 
positiva tillskrivelser eller negativa. En annan typ av referent till en individ, familj eller 
samhälle är namnet. Ett namn signalerar en identitet och placerar människor i ett socialt 
sammanhang eller anger rötter och tillhörighet. Namnet är sammankopplat med vår 
självuppfattning. Det berättar även om vem och vad vi är. Stier (2003) skriver att vi nästan är 
vårt namn. Detta kan vara en förklaring till varför vi reagerar negativt när någon som borde 
veta vårt namn inte gör det, eller när det uttalas på fel sätt. Vid sådana tillfällen kan vi känna 
oss besvikna, ledsna och uppleva det som om vi blivit förolämpade. Det kan kännas som 
bristande respekt från den andres sida. Vidare är självuppfattningen en viktig del av 
identiteten. Den består i sin tur av två delar: självbilden och självkänslan. Stier (2003)
sammanfattar självbilden som kognitiv (tankemässig) till sin karaktär. Den innefattar 
kunskapen och informationen vi har om oss själva och våra yttre egenskaper. Självkänslan 
däremot är emotiv (känslomässig). Den bygger på den trygghet och grundläggande kärlek vi 
har till oss själva. Självkänslan bestäms i tidig ålder av det bemötande vi får av andra, den får 
näring om vi känner oss omtyckta och uppskattade. Dessa båda hänger ihop i ett näst intill 
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symbiotiskt förhållande. Har du en positiv självbild har du sannolikt en stark självkänsla 
medan en negativ självbild kan leda till en svagare självkänsla.

Identiteter är enligt Stier (2003) inte konstanta utan formas och omformas i sina unika 
sammanhang och kontexter. Det kan vara fysiska kontexter, sociala kontexter, existentiella 
kontexter eller kulturella kontexter. Kontexten avgör vilken del av totalidentiteten vi 
framhäver eller uppmärksammar. Människor lever i, påverkas av och relaterar till ett antal 
olika, men ofta sammanflätade kontexter. Människan agerar olika beroende på vilken miljö vi 
befinner oss i eller vilket sammanhang det handlar om.

4.2               Subjektiviteten

von Wright (2003) beskriver med utgångspunkt från Meads artikeln ”A pragmatic Theory of 
Truth” (1929), att det förflutna endast kan förstås utifrån nuet. Vad som är sant och verkligt 
kan bara avgöras i nuet eftersom nuet är både det förflutna och historiska, men existerar just 
nu. I både kommunikations- eller lärprocesser bildas och förändras kunskaper och talanger 
samt människors själv. Denna blandning behövs för att ”finna sig tillrätta i livet”, vilket 
betyder att genom samtal med andra skapas meningsskapandet bland annat genom att sätta sig 
in i andras situationer. Intersubjektivitet finns i kommunikation med andra.

Von Wright (2003) beskriver att Mead hade haft stort intresse för att studera varför sociala 
problem uppstår, och hans tankegång var att det vetenskapliga tänkandet skulle bidra med att 
erbjuda möjligheter till bättre lösningar, inte ge svar på varför dessa problem uppstått. Utifrån 
Meads teori kan subjektiviteten ses ur tre olika perspektiv. 

Första perspektivet: Från imitation till rekonstruktion, vilket innebär att för att förstå och 
kunna sätta sig in i den andres situation handlar det om att vara medveten om sig själv. Det är 
även viktigt att vara medveten om hur de egna attityderna styr och påverkar den respons vi får 
tillbaka. Imitationsteorin hade runt sekelskiftet en stor betydelse när det gällde att förklara 
socialisations- och lärprocesser bland annat om omgivningens inflytande på den enskilda 
individen. Med imitation kan individen sätta sig in i den andres situation och därefter sin 
egen, vilket Mead föreslår. Imitation kan ske både medvetet och omedvetet och för att förstå 
och kunna sätta in oss i en annans situation och imitation förutsätter att det redan existerar 
medvetenhet om andra själv.

Andra perspektivet: Från medvetande till meningsskapande, innebär reflektion och 
självmedvetenhet som uppstår i sociala interaktionsprocesser.  Mead förespråkar en 
intersubjektiv utgångspunkt, vilket innebär intersubjektiviteten får beteckna strukturen av 
kommunikativa relationer.

Tredje perspektivet: Från det förutsägbara till det oväntade, innebär att individens 
föreställningar kan förändras beroende på att individen föreställning ändrats.

Intersubjektivitet är källan till självet och genom det ömsesidiga handlandet uppstår 
kommunikation enligt von Wright (2003). Begreppet intersubjektivitet innebär att det 
omfattar ett samförstånd i en samtidighet. Det innebär att i en interaktionsprocess möts 
deltagarna i en kommunikation, människor skapar en mening och kan ta den andres 
perspektiv och sätta sig in i situationen.

Von Wright (2003) beskriver Meads syn kring handling som att relationen mellan individens 
egna handlingar och respons bygger på att individen har en viss uppfattning om hur den andre 
människan ska uppfatta handlingen. Attityder påverkar hur vi handlar. Von Wright (2003)
använder begreppet intersubjektivitet, och beskriver att gesten, som kan vara både vokal eller 
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fysisk, är en handling som den andra skall reagera på.  Den vokala gesten upplevs på samma 
sätt som både den som producerar och mottar gesten. Vid den fysiska gesten riktas 
uppmärksamheten mot den egna gesten genom att ”sändaren” iakttar mottagarens reaktion.
Responsen till den andra individen är respons på gestens betydelse. Gesten har en viktig 
betydelse i den sociala interaktionen. Individen kan reagera och svara på responsen, men råder 
det någon medvetenhet eller är det bara en respons?

Meads synpunkter kring gesten som beskrivs av von Wright (2003) anser att gesten får sin 
mening genom social interaktion och i en social interaktion har gesterna dubbel betydelse, det 
är både tolkning och stimulus. De olika kommunikationssituationerna bidrar till 
upprätthållande och bildande av individerna själv. För att bli medvetna om vad andra gör 
anser Mead att det har att göra med hur implicita sociala objekt kan bli explicita element i 
medvetandet. Mead förklarar det medvetna som finns i relation mellan de egna handlingarna 
och mottagarens respons. För att bli medveten om meningen hos andra handlingar eller sina 
egna handlingar upptäcks först när då man har föreställning om den respons gesten väcker hos 
mottagaren. Föreställningen uppkommer före responsen sker. Medvetenhet om mening 
uppstår både sina egna samt andras handlingar, när man har föreställning om den respons som 
gesten kommer att väcka hos den andra. Medvetenhet uppstår då uppmärksamhet riktas mot 
våra egna attityder, uppstår i sociala situationer, meningen finns i responsen. Mening handlar 
om att vara medveten till en respons hos sig själv, inte om den andre reagerar.
Perspektivväxling innebär att man sätter sig in i andras situationer och vidgar den egna 
medvetenheten och man ser ur andra infallsvinklar. von Wright (2003) tolkar denna 
perspektivväxling som att om man har denna förmåga blir man mindre egocentrisk. Språket 
har en viktig betydelse, i kommunikationsprocessen. 

von Wright (2003) definierar två tolkningar kring mänsklig subjektivitet. De två 
uppfattningarna är homo clausus (den slutna människan) och, homines aperit (den öppna 
människan) . Homo clausus, är det egna självet i centrum och upplever det yttre som ett 
angrepp mot det inre, vilket visar sig när en individ blir kränkt, det egna självet sätts i 
centrum. Homines apert är öppen och uppmärksamheten sker mellan människor.
Koncentrationen förflyttas från det egna inret till omgivningen. Uppmärksamheten är inte i 
individen utan mellan människor, i interaktionen.

4.3 Punktuella- och relationella perspektivet

Enligt Mead beskriver författaren att det ställs olika uppfattningar i relation till varandra. Hur 
personalen på skolan möter eleverna beror enligt författaren Moira von Wright (2003) på om 
pedagogen upplever eleven som ett vad eller ett vem. Det råder en skillnad mellan dessa 
begrepp, som kan påverka bemötandet. Beroende på hur pedagogen ser på eleven påverkar 
det bemötandet. Von Wright skiljer mellan det punktuella perspektivet och det relationella 
perspektivet. Den förstnämnda innebär att människorna är fristående från varandra, men det 
finns en strävan att lära känna varandra. Kring punktuella perspektivet, ställer läraren frågan 
om vad eleven kan och inte kan och ett intresse kring eleven utvecklingsmöjligheter finns 
med. Elevens eventuella problem och pedagogens lösningar inkluderas i det punktuella 
perspektivet. Läraren försöker hitta lösningar kring elevens problem bland annat genom att 
diagnostisera och bestämma elevens situation för att kunna påbörja den process som skall leda 
eleven till målet. När pedagogen utgår från elevens problem och försöker hjälpa eleven har 
läraren intagit det punktuella perspektivet. När pedagogen ser sig som en del i elevens lärande 
och relation har pedagogen intagit det relationellt perspektiv. Det sker en förändring i 



12

processen och läraren kan aldrig säga vem eleven är och vice versa. Kring relationella 
perspektivet är individerna i utveckling och i betraktarens ögon betraktas individen utifrån 
relationen till den andre individen. Skillnaden mellan dessa är att i det punktuella perspektivet 
är individerna primärt åtskilda och polära, läraren har makten. Läraren uppmanas att lära sig 
elevens behov och behovet tecknar en brist som skall tillfredsställas. I det punktuella 
perspektivet står elevens behov i centrum, behovet är tidsbegränsat eftersom det upphör när 
det är tillgodosett. I det relationella perspektivet betraktas de varandra utifrån relationen, 
vilket variera beroende på individernas relation. Elevens individualitet synliggörs i det 
relationella perspektivet och mångfalden synliggörs. Behovet är inte något som eleven bär 
med sig utan det är knutet till sammanhanget och behovet förstås i situationen. I det 
relationella perspektivet är behoven knutna till ett sammanhang, det är inte någonting som 
eleven bär med sig. Behoven blir en angelägenhet för alla deltagare.

4.4 Pedagogiska mötet

Enligt Von Wright (2003) har läraren en nyckelposition när det gäller att skapa pedagogiska 
möten, eftersom läraren har tillgång till makten. Om det pedagogiska mötet betraktas som 
intersubjektivt är det som sker mellan människor av betydelse. Intersubjektiviteten är inte 
något som kommer automatiskt och stannar bestående utan den måste näras och ständigt 
erövras.

Mead anser, enligt von Wright (2003), att människan utvecklar en medvetenhet hos sig själv, 
ett jagmedvetenade. Detta jag utvecklas i interaktion med andra. Mead skiljer mellan objektet 
”me”och subjektet ”I”. Det förstnämnda är någonting som vi erhållit i interaktion med andra, 
det är historiskt. Det kan till exempel vara regler och normer. Subjektet ”I” är någonting som 
sker här och nu på plats och är ständigt i utveckling. Om en individ får beröm för att vid ett 
annat tillfälle få kritik, kan objektet ”me” rubbas, vilket leder till att han/hon som fått kritik 
måste balansera objektet ”me” genom att kritisera tillbaka eller till någon annan människa. 
Slutligen blir det balans

Enligt Dysthe (2003) är bemötandet och identiteten intimt sammankopplade eftersom hon 
anser att lärande har med relationer att göra. Hon menar att lärande sker genom deltagande 
och genom deltagarnas samspel, språk och kommunikation är grundläggande element i 
lärandeprocessen. Lärande är mycket mer än det som sker i elevens huvud och har att göra 
med omgivningen. Dysthe, som förespråkar ett sociokulturellt perspektiv, anser att individen 
måste skapa miljöer där individen känner sig accepterad och som på ett positivt sätt kan forma 
den lärandes identitet. Eleven måste även få känna sig uppskattad som någon som kan något 
och som någon som kan betyda något för andra. Genom att delta i och bli uppskattad i en 
grupp blir man motiverad för fortsatt lärande. 

Hundeide (2003) går ytterligare ett steg längre och påstår att den viktigaste uppgiften en lärare 
bör ha är att ge positiv bekräftelse och uppmuntran. På så sätt ökar man elevens motivation 
och vilja att prestera i skolan. Hon frågar sig också om det är så att lärarens (eller 
omsorgspersonens) uppfattning kan ge hopp och utrymme för fortsatt utveckling eller 
tvärtom. 

Säljö, Riesbeck och Wyndhamn (2003) ser det vardagliga samtalet, ansikte mot ansikte, som 
människans främsta resurs för att bevara, anpassa och utveckla kunskaper och färdigheter. De 
menar att samtalet tillåter människor att dela erfarenheter med varandra.
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Skolan har av tradition många uttalade krav på eleverna att de ska sköta sig enligt en speciell 
norm, eller kod som existerar på den egna skolan. Få uttalade normer eller kriterier för hur en 
lärare får bete sig finns. Vi fostrar våra elever till att bli vad vi tycker är goda elever. 
Bartholsson (2007) har studerat två lärmiljöer för att utröna hur, som hon kallar den, den 
vänliga maktutövningens regim i den svenska skolan kan ta sig uttryck samt vilka 
konsekvenser detta kan få hos våra elever. The pupil-subject that is constructed is a 
subordinated, self inspecting, positive, empathic person who will approve of being governed 
by the teachers through the governing of them selves. (Bartholdsson, abstract)

Bartholdsson (2008) drar slutsatsen i sin studie att en viktig egenskap hos en svensk elev är att 
”läsa” av läraren.

”När läraren strävar efter att utforma förutsättningar för ordning/trygghet i klassrummet 
handlar det för eleven om att finna elevskapets önskvärda form, i förhållande till lärarens 
avsikt. När läraren strävar efter att skapa trygga elever och demokratiska 
samhällsmedlemmar blir elevens svar på detta att vilja rätt, uppvisa rätt inställning och 
vara mogen, inte som ”tuff”, utan efter en lärarmodell uppträda adekvat för skolåret. När 
läraren vill uppmuntra eleverna att vara sig själv – våga ta plats, vara självständiga –
innebär detta för eleverna att, utifrån den moral läraren företräder, både inordna sig i 
gruppen (lyssna till majoriteten) och frigöra sig från gruppen (inte låta sig utsättas för 
grupptryck). (Bartholdsson, s. 189).

Bartholdson (2008) menar att detta fungerar så länge ingen av eleverna utmanar ”den goda
läraren” och dess position. När detta händer blir det problematiskt, att öppet utöva auktoritärt 
ledarskap i en demokratisk skola, som ska präglas av respekt för individen, kan ses som ett 
misslyckande. För att den vänliga maktutövningen ska fungera krävs ”rätt inställning” från 
elevernas sida. När så inte sker korrigerar pedagogen elevens beteende med särskilt utformade 
aktiviteter i form av kompissamtal eller övningar i självförtroende. När detta sker framstår 
lärarens ordningssträvan som en mer kontrollerad och professionell omsorg om eleven. Den 
goda eleven ska lära sig att se sina fel samt lova bot och bättring för att upprätthålla den 
demokratiska ordningen i klassen. 

Ålder spelar en stor roll i den svenska skolan enligt Bartholdsson (2008). Skolan är en 
åldershierarkisk institution där elevers och lärares auktoritet, autonomi och status positioneras 
efter hur länge man levt. Personer med hög ålder fostrar personer med låg ålder för att forma 
dem till framtidens vuxna, på skolvis. Lärare utvärderar elever och talar om för dem vad de 
gör för fel och ber dem korrigera sina brister. Elever får lova att vara positiva och glada och 
lära sig att den som kan se sina egna fel kan bli bättre. 
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5 Metod

I detta kapitel kommer vi att beskriva den vetenskapsteoretiska utgångspunkten, urvalet, 
design, datainsamlingsmetoden, hur studien är genomförd, hur materialet bearbetats, 
bortfallet, reliabiliteten och validiteten i undersökning samt etiska aspekter

Vi har använt oss av en fenomenologisk och hermeneutisk ansats. Som grund till denna studie 
har vi gjort en intervjuundersökning eftersom vi ville erhålla kunskaper över hur eleven 
upplever möten med lärare.

Vår undersökning har en kvalitativ ansats eftersom en kvalitativ ansats förhoppningsvis ger en 
bredare bild av elevernas syn angående bemötande än en kvantitativ undersökning.

5.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt

Filosofen Edmund Husserl, tysk filosof, var fenomenologins grundare. Begreppet 
fenomenologi innebär att människans erfarenhet och upplevelser är i fokus 
(Nationalencyklopedins nätupplaga 2009-03-21). Vi har använt oss av denna ansats eftersom 
den identifierar och beskriver kvalitativt skilda sätt på hur människan uppfattar olika 
företeelser i sin omvärld. Med denna metod hoppas vi kunna ta del av elevernas  upplevelser 
kring de berörda områdena.

Vi har valt att använda oss av en hermeneutisk ansats vilket innebär läran om tolkning och en 
hermeneutisk tolkning kan uppfattas som flera regler som gör det möjligt att tolka en text på 
bästa tänkbara sätt. Inom hermeneutiken finns två olika tolkningsförfaranden, vilka är dubbel 
cirkel- eller spiralgång i all textförståelse. Den första innebär, tolkning från textens detaljer till 
dess helhet och omvänt. Spiralgången innebär en tolkning från vår egen referensram till texten 
och omvänt. Bergström & Boréus (2000) beskriver att hermeneutikern Gadamer anser att 
varje läsare närmar sig en text med egen förförståelse och att utan förförståelse är tolkning 
svårt att utföra. Hermeneutisk metod används vid tolkning av texter och kunskapen görs 
utifrån den egna förförståelsen. Många gånger kan den egna erfarenheten påverka den 
hermeneutiska tolkningen eftersom tolkningen utgår utifrån egna upplevelser samt 
förförståelsen. Denna blandning av förförståelse och erfarenhet innebär att en tidigare 
erfarenhet reviders när nya erfarenheter inom området införskaffas. Denna cirkel upphör när 
man är ”fri” från motsägelser.  Vi vill utifrån denna ansats belysa pedagogernas förförståelse 
angående pedagogens bemötande i skolan samt vilken syn respektive lärare har på det som 
betraktas som normalt respektive onormalt.

Inom hermeneutiken tolkar man materialet utifrån en viss kunskap som man har sedan 
tidigare, medan inom fenomenologin är det människans erfarenhet som är i centrum.  Vi har 
valt att använda oss av dessa ansatser för att kunna erhålla en bredare insikt kring elevens 
upplevelse (Stensmo, 2002).

von Wright (2003), Stier (2003), Dysthe (2001), Bartholdsson (2008), Säljö, Riesbeck och 
Wyndhamn (2001) och Hundeides (2001) teorier ligger till grund för vår analys. Denna 
undersökning kommer att vara deduktiv på det sättet att undersökningen kommer att utgå från 
ovanstående teorier samt intervjuguiden. Intervjuguiden som finns som underlag för 
undersökningen används för att slutligen jämföra teorin med det empiriska resultatet.
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Syftet med undersökningen är att undersöka hur eleverna upplever att de blir bemötta av 
lärarna både under lektionstid samt utanför klassrummet i skolan. 

5.2  Urval och design

Vi valde att utföra kvalitativa intervjuer på en högstadieskola samt en gymnasieskola i en 
medelstor stad i östra Norrbotten. Vi valde att utföra denna undersökning bland elever som 
studerade i små grupper, där merparten av eleverna har behov av särskilt stöd.

Valet föll på att intervjua 4 elever från högstadieskolan och 4 elever från gymnasiet. Vid 
urvalet av dessa elever intervjuade vi de elever som vi dagligen undervisar i små 
undervisningsrupper. Intervjuerna utfördes på skolan och intervjuerna är konstruerade så att 
det skulle ta cirka 15 minuter/elev. Vid genomförandet av intervjun användes 
bandspelare/dator, eftersom det underlättar för intervjuaren, att slippa sitta och anteckna. Att 
anteckna vid sidan om en intervju, kan vara ett störningsmoment i själva intervjun. Att 
använda bandspelare/dator anser vi ger mera flyt än om vi för anteckningar (Kvale 1997).

5.3 Datainsamlingsmetod

Enligt författaren Kvale (1997) erhåller intervjuaren kvalitativa aspekter vid kvalitativa 
intervjuer (s.19) samt kvalitativa intervjuer beskriver specifika situationer och händelser.

Som grund för intervjun konstruerades en intervjuguide [se bilaga 2-3], dvs. intervjun var 
halvstrukturerad med öppna frågor, vilket innebär enligt Kvale (1997) att respondenten i 
början av intervjun erhåller en presentation av syftet samt efter avslutad intervju får en 
sammanfattning av intervjun.

Vi valde att följa denna modell eftersom det ger en bra verklighetsbild. Vi Valde att använda 
oss av en intervjuguide eftersom en guide kan ses som en mall för intervju och med denna 
guide kan vi till viss del styra intervjun.  Intervjuguiden var indelad i olika teman, i detta fall 4
teman. Varje temaområde hade 3-6 frågor och dessa frågor krävde inga bundna svarsalternativ 
utan svaren till frågorna var öppna. Inom första temaområdet var fokus på hur eleverna tycker 
att lärarna är i sitt bemötande av eleverna, både i klassrummet och på andra ställen i skolan. 
Andra temaområdet handlade om hur viktig läraren är för att eleverna ska känna sig välkomna 
till skolan. På tredje temaområdet skulle eleven beskriva ett positivt bemötande och slutligen, 
inom det fjärde temaområdet, låg fokus på att beskriva ett mindre positivt bemötande. Guiden 
följdes inte ordagrant, men den fungerade som ett stöd för intervjun. Till hjälp användes en 
bandspelare/dator, för att underlätta transkriptionen.

5.4 Genomförande

Under januari månad kontaktades rektorerna för att informera om intervjuerna. Eftersom 
eleverna vid högstadieskolan är minderåriga utformades ett brev till vårdnadshavarna där 
syftet förklarades samt att vi ville göra intervjuer med deras barn. [se bilaga 1] Efter 
godkännande från alla vårdnadshavare, eleverna samt skolans godkännande beslutades tid och 
datum för intervjuerna

Intervjuerna utfördes under veckorna 15-17, på skolområdet. Intervjuerna utfördes i skolan på 
en avskild och ostörd plats, eftersom det är en miljö som är bekant för eleverna. 
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Förutom intervjuguiden har vi använt oss av trattning vilket innebär att vi inledningsvis 
ställde en mer övergripande fråga om ämnet för att sedan i mitten av intervjun ställa lite mer 
preciserade frågor. När det gäller trattning, så hade vi utformat frågorna så att vi började med 
att fråga en öppen och bred fråga. Enligt Kvale (1997) skall en intervju börja med att fråga om 
varför och vad innan man frågar om hur.

Inledningsvis i intervjun informerades respondenterna vad syftet med intervjun var samt 
delgavs hur detta material skulle användas efter avslutad intervju. Avslutningsvis i intervjun 
presenterades en sammanställning kring hur vi hade uppfattat respondentens svar under 
intervjun.  Enligt Kvale (1997) finns det 10 kvalifikationskriterier för intervjuaren. Under 
punkt 2 där han benämner att den skall vara halvstrukturerad dvs. intervjuaren skall i början 
av intervjun presentera syftet samt i slutet avrunda vad som kommit fram i intervjun. Vilket 
stämmer med denna intervju, inledningsvis fick respondenten en presentation av intervjun och 
i slutet en sammanfattning av hela intervjun.

Att intervjua är ett samspel mellan personer och i första hand handlar styrningen om att 
personerna ifråga tillförskaffar sig olika roller. Om det inte finns roller blir det ingen intervju.
När det gäller styrningen av intervjun var det mer direkt styrning eftersom frågorna var mer åt 
det hållet. Enligt författaren kan man med hjälp av styrningen påverka strukturen, vilket vi 
anser att både intervjuaren och respondenten gjorde, det var ett socialt samspel. Vi styrde
intervjuerna med frågor men respondenten styrde sina svar, på det sättet fick vi användning 
för nya följdfrågor som inte fanns med i guiden (Kvale 1997).

Enligt Krag Jacobsen (1993) är det viktigt att intervjuaren visar intresse för det respondenten 
kommer med under intervjun och enligt författaren kan intervjun styras med en s.k.
intervjuguide som kan innehålla inte mer än 4-6 olika teman. I detta fall var det fyra teman. 
Författaren skriver även att en intervjuare inte behöver lära sig frågorna utantill, men skall för 
den skull inte läsa frågorna från ett blad eftersom intervjuaren ägnar för mycket tid till att 
hålla ordning på frågebladet vilket kan vara ett störande moment, därav är det bra att ha en 
intervjuguide till hjälp. Med en intervjuguide som hjälp blir det förhoppningsvis ett bra 
växelspel mellan intervjuaren och respondenten. Den intervjuguide som var till grund för 
intervjun användes endast som stöd medan nya följdfrågor, som inte fanns med i guiden,
också användes. Det som Krag (1993) benämner att en intervjuguide ger ett bra växelspel, 
överensstämmer med denna intervju, det var ett bra växelspel. 

Enligt Jacobsen (1993) finns det olika typer av frågor). Vi har använt öppna frågor, det finns 
olika typer av frågor t.ex. öppna och slutna frågor. I början av intervjun var frågorna mer 
öppna vilket resulterar till att svaren kan vara oändliga. Allteftersom intervjun fortskred blev 
frågorna av varierande grad dvs. både mindre öppna och mer öppna. Det finns olika typer av 
intervjuer, den vi valt är mer typen av styrda/halvtrukturerade forskningsintervjun, där 
intervjuguiden var utgångspunkten. 
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5.5 Databearbetning

Efter avslutade intervjuer skrev vi ut varje intervju. Intervjuerna transkriberades så noggrant 
som möjligt, med att skriva ut allt som sades, detta för att göra intervjun så äkta som möjligt. 
Därefter sammanfattade vi resultaten från varje intervju fråga för fråga.

5.6 Bortfall

I denna undersökning förekom varken interna eller externa bortfall.

5.7 Reliabilitet och validitet

Enligt Patel och Davidsson (2000) innebär validitet att forskaren mäter det som är relevant till 
syftet och frågeställningarna, dvs man mäter det som är avsett att mätas När det gäller 
reliabilitet anser författarna att det forskaren avser att mäta görs på ett tillförlitligt sätt. Ett bra 
resultat ger både hög reliabilitet och validitet. Angående validitet och reliabilitet i en 
kvalitativ studie, handlar det om att kunna påvisa att undersökningen har samlat in och 
bearbetats på ett systematiskt och rätt.

5.8 Etiska aspekter

När det gäller etiska aspekter, har lärarna, eleverna samt vårdnadshavarna blivit informerade 
om att resultatet från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. Vi har i den muntliga 
informationen med berörda lärare på skolan muntligt informerat angående anonymiteten Vi 
har även skriftligt informerat vårdnadshavare samt elever om att all information angående 
arbetet kommer att behandlas konfidentiellt. 
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6  Resultat

Syftet med undersökningen är att undersöka hur elever upplever att de blir bemötta av lärare 
både under lektionstid samt utanför klassrummet. Vi kommer under resultatdelen att redovisa 
respondenternas svar tematiskt. Under varje tema kommer först högstadieelevernas svar samt 
citat och sedan gymnasieelevernas svar samt citat. Detta gör vi för att det ska vara lättare att 
se likheter respektive skillnader i svaren mellan högstadiet och gymnasiet.

6.1 Resultat från intervjuerna

Tema 1 Lärarnas bemötande

Berätta hur du tycker att lärare är i sitt bemötande av eleverna.

Högstadiet
Resultatet visade att tre av högstadieeleverna har blivit väl bemötta av sina lärare under 
skoltiden. En elev tycker dock att lärarna är dåliga i sitt bemötande både mot eleven själv och 
mot kamraterna. 

Jag tycker dom bemöter bra.

Dåligt, med de flesta. Både mot mig och kompisarna.

Gymnasiet
Resultatet från undersökningen på gymnasieskolan visade att bemötandet mellan lärare och 
elev oftast är väldigt bra och positivt, men det finns vissa tillfällen där bemötandet har vara 
sämre. En elev berättade att han har mött många lärare som inte visat någon respekt utan de 
har klassat honom som ligist.

Jag tycker att de flesta bemöter mig bra

De visar ingen respekt

Beskriv hur en vanlig dag kan se ut där du möter flera olika lärare i olika situationer.

Högstadiet
Under en vanlig dag tycker två av eleverna att det är ganska lika i olika situationer och mellan 
lärare i olika ämnen hur de blir bemötta. En av dessa elever tror att det mer beror på lärarnas 
personligheter att det kan bli lite olika mellan olika ämnen. En elev tycker att det är ganska 
olika och att en del inte vare sig hälsar eller stannar upp och pratar om de möts. Den fjärde 
eleven tycker att lärarna bara klagar eller går förbi. Att de aldrig hälsar. 

Det kan vara olika, men inte så mycket, men det är nog mer personligheten som är olika. 
Ibland är de på dåligt humör, men inte så ofta.

Lärare är bara irriterande. Dom går bara förbi och klagar på alla. Dom hälsar aldrig, 
utom några.
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Gymnasiet
Att möta flera lärare i olika situationer var det en elev som menade att det märks på lärarens 
bemötande om läraren är stressade, de har till exempel inte tid att diskutera provresultat, svara 
på frågor osv. För det mesta flyter det på. Vissa lärare är alltid lugna och det påverkar 
situationerna, är läraren lugn ”smittar” det av sig och det blir lugnt i klassrummet.

Om en lärare är lugn, så blir det ganska lugnt i klassrummet.

Man märker om en lärare är stressad, de har inte tid att prata om till exempel prov.

Beskriv hur du tycker att lärare fungerar på lektioner i förhållande till eleverna.

Högstadiet
På lektionerna tycker någon att lärare gör skillnad mellan elever men de flesta tycker att de är 
bra mot eleverna och bryr sig. Lärare kan bli sura om någon surrar eller gör något man inte 
ska och det tycker de flesta är helt okey. En elev tycker att lärare är dåliga på att hjälpa
eleverna och en elev tycker bara att lärarna gnäller om att man ska ta av sig mössan eller 
kepsen.

Dom fungerar bra, men kan bli sura om inte någon lyssnar.

Man måste ta av sig mössan.

Gymnasiet
Kring hur lärarna fungerar på lektionerna i förhållande till eleverna svarade en elev på att det 
beror på vilken elev det är, det beror på vilken elev läraren arbetar med, men det märks och de 
känner en skillnad. En annan svarade att det är positivt, det råder mer vuxenhet från lärarna. 

Det är bra, man märker att de är vuxna.

Det beror på vilken lärare det är och vilken elev läraren arbetar med.

Beskriv hur du tycker att lärare fungerar på raster eller andra platser och situationer 
än i klassrummet.

Högstadiet
Hälften av eleverna tycker att lärarna fungerar bra på alla platser i skolan. En elev tycker att 
det kan variera beroende på var man möter läraren hur de beter sig. En elev tycker att de bara 
klagar hela tiden, oavsett om det är i klasrummet eller korridoren. Den eleven tycker inte 
heller att det märks om läraren bryr sig om en elev eller inte. 

Det är ingen skillnad mot i klassrummet.

Lärarna kommer bara och klagar, det är ingen skillnad mellan lektioner och korridor.
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Gymnasiet
Majoriteten anser att lärarna är detsamma oavsett om det är på andra platser eller raster än i 
klasrummet. En elev svarade att det råder skillnad, de är mer trevliga utanför klassrummet. I 
klassrummet är de mer seriösa. Tillfällen där lärarna har bemött elever på ett positivt sätt har 
varit i till exemplet biblioteket, matsalen eller utanför skolan. Lärarna uppfattats mer trevliga 
på dessa ställen. 

De är mer trevliga utanför klassrummet.

De är likadana vare sig man träffar dem i klassrummet eller utanför klassrummet.

Berätta om några tillfällen eller exempel på när du tycker att lärare har bemött dig eller 
skolkamrater på ett positivt sätt.

Högstadiet
Hälften av eleverna tycker att de och deras kamrater oftast blir bra och positivt bemötta. En 
elev tycker att det är olika och tror att det beror på personligheten. Exempel på bra personliga 
egenskaper hos en lärare är att den är glad och trevlig och bryr sig. En elev har inga positiva 
erfarenheter alls, tänker inte på lärare.

Det är oftast bra.

Har aldrig varit bra. Tänker inte på lärare.

Gymnasiet
När lärarna bemöter en elev på ett positivt sätt beskriver en elev att denne upplever detta när 
lärarna tar i hand och hälsar och när han blir sedd av lärarna. En elev berättar att när han gick i 
skolår 6 var han mobbad på grund av att han var överviktig. Många lärare blundade, men det 
var en lärare som kämpade för eleven och tog tag i detta. Detta är ett positivt bemötande som 
kvarstår. Ett annat positivt bemötande är när lärarna hälsar och bryr sig om eleven, för då 
anser eleven att eleverna blir sedda. 

Man känner sig sedd och det känns bra när lärare hälsar och tar i hand.

Många lärare blundar och vågar inte ta tag i saker och ting.

Berätta om några tillfällen eller exempel på när du tycker att lärare har bemött dig eller 
skolkamrater på ett mindre positivt eller negativt sätt.

Högstadiet
Tre av eleverna har inga erfarenheter av negativt bemötande från lärare i skolan, vare sig mot 
sig själv eller mot kamrater. En av dessa tyckte dock att om en lärare har varit arg så är det 
oftast för att någon gjort något och då är det befogat. En elev nämner en gång när lärarna på 
skolan ringt polisen när de förstört på skolan, eleven förstår dock att detta inte var helt 
ogrundat att de gjorde så. I övrigt har inte eleven tänkt på huruvida lärare har agerat negativt 
vare sig till sig själv eller till kompisar. 

Kommer inte på, tror det har hänt men jag kommer inte ihåg.
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Lärarna ringde polisen och vi fick sitta på polisstationen.

Gymnasiet
Tillfällen där lärarna har bemött eleverna på ett mindre positivt sätt kan enligt resultatet 
utspela sig på olika sätt som bland annat när respondenten varit medveten om att denne varit 
stökig, men efter ett tag bett om att få hjälp i ämnet och inte fått hjälp. Eleven känner att han 
inte blivit trodd eftersom denne varit stökig vid ett tidigare tillfälle. En annan elev berättar att 
han upplevt många mindre positiva bemötanden bland anat att lärarna har kallat honom 
”tokskalle” eller ”knark Pelle” (fingerat namn). Han exemplifierar när han kom glad till 
skolan, han skulle börja sjuan och läraren anklagade honom för att vara en buse, att han tagit 
droger. Hon ringde socialen och han blev avstängd, trots att han inte tagit droger. 

Har man varit stökig en gång så är det som att lärarna inte tror att man vill jobba sedan.

Läraren anklagade mig att vara buse.

Tema 2 Hur viktigt är lärarens bemötande för att du skall känna dig 
välkommen i skolan?

Ge exempel på bemötande som har/kan få dig att känna dig välkommen till skolan.

Högstadiet
De flesta tycker att lärarna är viktiga för att man ska känna sig välkommen i skolan. En elev 
tycker att lärarna har lika stor del i att man känner sig välkommen som kompisarna, två tycker 
att kompisarna är viktigast men lärarna spelar ändå en stor roll och den fjärde eleven tycker 
att lärarna har minimal betydelse för att man ska känna sig välkommen. Kompisarna spelar 
störst roll. Den fjärde eleven har heller inte känt sig välkommen i skolan annat än första dagen 
i ettan. Eleven tycker bara att lärarna klagar på dem som röker. 

När eleverna får ge exempel på bemötande som får dem att känna sig välkomna till skolan så 
säger två elever att lärarna ska vara snälla och glada, en av dem tycker det är viktigt att de 
stannar och bryr sig om eleven. Två elever tycker att lärare ska vara som vanligt, inte 
överdrivet glada. En av dessa tycker dessutom att det är viktigt att bli sedd. Den andra tycker 
att man kan stänga skolan och avskeda alla gamla lärare, och rektorn.

Om lärarna är trevliga, glada och bryr sig så mår man bättre, annars känns det som om 
de bara tänker på sig själva om dom inte gör så. Dom är viktiga, inte lika viktiga som 
kompisarna, men viktiga.

Jag har aldrig känt mig välkommen i skolan, jo, första dagen i ettan. Lärarna är inte 
viktiga. Stäng skolan och byt ut alla gamla lärare. Byt rektor också. Vara som vanligt, 
inte överdriven.

Gymnasiet
Att känna sig välkommen när denne går till skolan svarade en elev att jag är alltid 
välkommen, så det spelar ingen roll om läraren vill eller inte eftersom det är ”min” skola. En 



22

annan elev berättar att han känner sig välkommen när lärarna hälsar, bemöts på ett humant 
sätt eller frågar om eleven vill ha kaffe samt blir sedd av lärarna. 

Jag känner mig alltid välkommen.

Jag är alltid välkommen, det är ingen som kan neka mig, det är ju ”min” skola.

Angående bemötande, förväntar du dig olika bemötande beroende hur väl du känner 
läraren?

Högstadiet
På frågan om eleven förväntar sig olika beroende på om de känner läraren eller inte tycker två 
elever att läraren som de känner ska hälsa, vara trevlig och prata. Det är inte likadant med en 
lärare som eleven inte känner. En elev tycker inte att det är någon skillnad om denne känner 
läraren eller inte. Lärarna är trevliga oavsett om de känner varandra eller inte. För den fjärde 
eleven spelar det ingen roll. 

Lärare man känner ska prata och hälsa, en man inte känner behöver inte det.

Spelar ingen roll.

Gymnasiet
Vid frågan om de förväntar sig olika bemötande beroende på hur väl de känner läraren 
svarade en elev att ju längre man känt läraren desto viktigare är bemötandet samt desto 
viktigare är det att vilja fixa eller återställa om till exempel något problem har uppstått. Om 
eleven känt läraren under en kortare period kvittar det. En annan elev svarade att han 
behandlar andra som de behandlar honom. En tredje elev svarade att denne inte förväntar sig 
olika, men att det är lättare att skoja mer om eleven känner läraren bättre. 

Det är lättare att skoja med lärare man känner bra.

Som jag blir behandlad av läraren kommer jag att behandla läraren.

Vid ett gott bemötande, kan du beskriva vad det är som du tycker är viktigt. Till 
exempel hur viktigt du tycker att ett leende, klapp på axeln osv är?

Högstadiet
När eleverna skulle beskriva vad som är viktigt vid ett gott bemötande tycker en elev att snäll 
och glad är det viktigaste. En elev tycker läraren ska stanna och prata, bry sig, vara glad. Men 
eleven vill dock inte bli berörd (klapp på axeln, kram osv.), hellre då ett leende. Den tredje 
eleven tycker bara att läraren ska vara vanlig, inget överdrivet bemötande behövs. Den fjärde 
eleven tycker också det är viktigt att läraren är vanlig och inte överdriven men tillägger även 
att läraren inte ska vara sur och tillgjord. Dessutom tycker eleven att lärare ska släppa loss 
mer och försöka förstå sig mer på eleverna.

Bara vara vanlig, inte överdriven.
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Dom ska stanna och prata, bry sig, vara glada. Dom får inte röra mig, hellre ett leende.

Gymnasiet
Vad som är viktigt vid ett gott bemötande är att läraren hälsar. Det är viktigt tycker samtliga 
respondenter.  Samtliga ansåg att vid ett gott bemötande blir inte dagen förstörd, men det skall 
vara ärligt, inte på låtsas. 

Det är viktigt att läraren hälsar.

När läraren hälsar skall det vara ärligt, de skall inte låtsas.

Tema 3 Beskriv ett positivt bemötande.

Berätta varför du upplevde bemötandet som positivt?

Högstadiet
Eleverna tycker att det är svårt att beskriva ett positivt bemötande och svaren har redan 
framkommit tidigare i intervjuerna. De tycker att lärare vid ett positivt bemötande har varit 
glada, snälla, trevliga och en elev säger att det är oftast en lärare man känner som man blivit 
positivt bemött av. En elev tycker att det oftast är positivt. Den fjärde eleven tycker att lärare 
aldrig bemött eleven på ett positivt sätt.

När de skulle berätta varför de upplevde bemötandet som positivt så kunde de inte svara och 
på nästa fråga om hur väl kände de läraren svarade endast en elev att man har högre 
förväntningar på en lärare man känner.

Som tidigare. Oftast är det lärare man känner.

Jag har aldrig blivit positivt bemött.

Gymnasiet
Varför bemötandet blev positivt var att eleven vet och märker om folk bryr sig och om det är 
äkta. Mötet kändes positivt, läraren var trevlig och artig. De blev sedda. 

Läraren var trevlig.

Jag känner på mig om de bryr sig på riktigt.

Hur väl kände du läraren?

Högstadiet
Att sedan försöka komma ihåg hur väl man kände läraren var inte heller så lätt. Två elever 
kommer inte ihåg och tredje eleven säger att det är skillnad när de inte känner läraren. De 
kanske inte vet att eleven behöver mycket hjälp och det gäller även att lärare som eleven 
känner bra, gör så ibland. Den fjärde svarar inte.

Lärare man känner har man högre förväntningar på.
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Gymnasiet
Angående hur väl de kände läraren var det allt från bra - ganska väl. Någon hade endast känt 
läraren i 6 veckor. 

Jag har endast känt ni (lärarna)  på denna skola i några veckor, och ni är de första som 
trott på mig.

Hur känner du dig när möts av ett positivt bemötande?

Högstadiet
På frågan hur de känner sig när de möts av ett positivt bemötande så svarade två elever att de 
blir glada och jobbar bra och att det känns bra.

Jag blir glad och jobbar bra.

Det känns bra.

Gymnasiet
Känslan av hur det känns vid bra bemötande är att eleven kände sig respekterad, tillfreds, 
glad, alert och nöjd.

Jag känner mig respekterad.

Jag blir glad och känner mig nöjd.

Tema 4  Beskriv ett mindre positivt bemötande.

Berätta varför du upplevde bemötande som mindre positivt?

Högstadiet
Att beskriva ett mindre positivt bemötande var inte heller så lätt. Två elever har inte varit med 
om det så ofta, kan inte precisera. En elev jämför ett mindre positivt bemötande med att 
lärarna inte lyssnar när de behöver hjälp. Den fjärde eleven beskriver en gång när lärarna på 
skolan ringde polisen och någon gång när en lärare lagt sig i vad som hänt på fritiden och 
sedan ringt föräldrarna. När de sedan ska beskriva varför de upplevde bemötande som mindre 
positivt är det två elever som inte kommer ihåg och en elev kan inte svara. Den fjärde eleven 
svarar att lärare inte ska lägga sig ens privatliv.

Om dom inte lyssna när man behöver hjälp och så.
Vet inte, har hänt nån gång.

När lärarna ringde polisen eller när lärarna lägger sig i vad man gör på fritiden och 
ringer hem. Lärare ska inte lägga sig i ens privatliv.
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Gymnasiet
Ett mindre positivt bemötande sade en elev att det är när läraren säger hej och frågar hur mår 
du? i direkt anslutning till hälsningsfrasen. Att detta var negativt berodde på att då kommer 
eleven inte att svara ärligt eftersom man inte vill börja berätta direkt hur man mår. En annan 
elev svarade att ett negativt bemötande är när man kommer till skolan och möts av ett negativt 
bemötande, då är det lätt att man blir sur, det liksom smittar av sig. Sur atmosfär påverkar 
omgivningen. En elev har aldrig upplevt något negativt bemötande. En annan elev analyserar 
upplevelsen och sedan känner eleven ingen skillnad. 

När läraren säger hej och sedan direkt frågar hur man mår, då är det inte äkta.

Om man kommer till skolan och läraren är sur, då blir man sur också. Varför skall jag 
då vara glad tillbaka?

Hur väl kände du läraren?

Högstadiet
Att sedan försöka komma ihåg hur väl man kände läraren vid ett mindre positivt bemötande 
var inte heller så lätt. Två elever kommer inte ihåg och tredje eleven säger att det är skillnad 
när de inte känner läraren. De kanske inte vet att eleven behöver mycket hjälp och det gäller 
även att lärare som eleven känner bra gör så ibland. Den fjärde svarar inte.

Det är skillnad när man inte känner läraren. Dom kanske inte vet att man behöver 
mycket hjälp. Fast också lärare man känner gör så ibland.

Gymnasiet
I samtliga fall har de känt läraren under en längre tid. 

Jag har känt läraren under en längre tid.

Hur känner du dig när du möts av ett mindre positivt bemötande?

Högstadiet
På frågan om hur eleven känner sig när de möts av ett mindre positivt bemötande svarar en 
elev att denne blir tjurig och sur, inte ledsen, och ids inte jobba. En elev svarar att det känns 
negativt, man blir inte ledsen men man tänker att han/hon skiter i sig, blir irriterad. Två elever 
tänker att läraren har en dålig dag. En av dessa förväntar sig att läraren tänker samma om 
eleven har en dålig dag.

Jag blir tjurig och sur, ids inte jobba.

Jag tänker bara att läraren hade en dålig dag. Jag vill att läraren tänker samma om jag 
har en dålig dag.

På högstadieskolan tillkom, naturligt, ytterligare en fråga under intervjuns gång som ställdes 
till alla fyra elever. I den frågan ombads eleverna att tycka till om hur de tycker att en lärare 
ska vara. Glad och snäll svarade en elev. En annan tyckte att en lärare ska vara snäll, artig, 
hälsa, bry sig om man är ledsen eller inte mår bra, ska fråga i alla fall. Glad är viktigt. Eleven 
känner att läraren är snäll. Att vara glad är ett sätt att visa att läraren bryr sig. Om läraren är 
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sur känner eleven det. Eleven vill bli bemött av en glad person. En tredje elev tycker att 
läraren ska vara som vanligt. Läraren ska vara snäll och glad, men inte överdrivet. Läraren ska 
bry sig, vara rättvis och kunna sin sak. En fjärde elev tyckte att en lärare inte ska bry sig så 
mycket. Men eleven vill inte heller att läraren ska vara sur. Vara vanlig, inte tillgjord. Lärare 
kan släppa loss mer och förstå sig på eleverna. Inte lägga sig i fel saker, saker som händer på 
fritiden, att inte lägga sig i elevens privatliv är viktigt. Det som händer på skolan gör inget om 
de har åsikter om, det är okey.

Snäll, artig, hälsar, bry sig om man är ledsen eller inte mår bra. Ska fråga i alla fall. 
Glad är viktigt.

Inte bry sig så mycket. Inte vara sur.

Gymnasiet
Att bli bemött av ett mindre positivt bemötande svarade en elev ”skiter i det”, men om det är 
en lärare som man bryr sig om, så känns det. Om det är en lärare man inte haft så länge, bryr 
man sig inte alls. En annan svarade att det beror på situationen, han analyserar situationen och 
tankar om vems fel det är, har jag gjort mig förtjänt av detta bemötande analyseras. Om han 
inte känner att han har skuld till det mindre positiva bemötandet, bryr sig eleven inte. 

Jag skiter fullständigt i om läraren inte är trevlig, men om det är en lärare jag tycker om 
så känns det.

Jag brukar tänka är det mitt fel och om det inte är det så bryr jag mig inte.
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6.2 Sammanfattande resultat

Resultatet från undersökningen visade att majoriteten av respondenterna anser sig bli bra 
bemötta av lärarna, dock finns det de som anser sig inte blivit väl bemötta av olika 
anledningar. Kring frågan över hur en vanlig dag kan se ut där eleven möter olika lärare i 
olika situationer svarade de flesta eleverna att det inte råder någon skillnad, men dock råder 
det en viss variation i bemötandet mellan olika lärare och miljöer på skolan vilket kan påverka 
en del elever. På frågan om hur de tycker att lärare fungerar på lektionerna i förhållande till 
eleverna ser eleverna att lärare behandlar eleverna lite olika men de ser också att det kan vara 
beroende på om något händer i klassrummet under lektionen eller att någon elev inte följer de 
regler som finns. Majoriteten av eleverna tycker att lärare fungerar bra på andra platser än i 
klassrummet. Några ansåg till och med att de var trevligare utanför klassrumsmiljön medan en 
elev ansåg att de bara klagar oavsett var de befinner sig. När eleverna skulle beskriva ett 
positivt bemötande fick vi en stor spridning på svaren. Viktiga faktorer vid ett positivt 
bemötande är att eleven känner sig sedd, att det ska vara äkta och att de är positiva och glada. 
De flesta elever tycker att de blir positivt bemötta. Flertalet av eleverna kan inte erinra sig att 
de har blivit negativt bemötta av sina lärare. De elever som anser sig blivit mindre positivt 
bemötta någon gång hänvisar det till att de gjort någonting man inte får göra eller så anser de 
sig blivit oskyldigt anklagade.

Alla elever anser att lärarens bemötande är ett viktigt inslag för att man ska känna sig 
välkommen till skolan. Som exempel på positivt bemötande säger eleverna att läraren ska 
vara glad, snäll, bry sig om, stanna upp, se eleven men det måste finnas en äkthet, det får inte 
vara överdrivet. Eleverna förväntar sig ett annat bemötande från lärare de känt en längre tid 
men de flesta anser att ett gott bemötande är att stanna upp, bry sig och vara glad är det 
viktigaste. Vid ett positivt bemötande uttrycker eleverna att de känner sig gladare och att de 
då också jobbar bättre. Vid ett mindre positivt bemötande svarade eleverna att det känns 
negativt, de blir påverkade och irriterade samt att arbetsprestationen minskar.

Sammanfattningsvis anser eleverna att en lärare ska vara glad och snäll, hälsa, bry sig om, 
vara rättvis, kunna sin sak men samtidigt hålla en viss distans och respektera elevens privata 
sfär.
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7 Metoddiskussion

Vi valde att utföra intervjuer eftersom vi ville erhålla en djupare förståelse kring hur elever 
upplever att de blir bemötta av lärare både under lektionstid samt utanför klassrummet. Vi 
valde att utföra intervjuer eftersom vi tror att om vi hade använt oss av enbart enkäter hade vi 
inte erhållit lika utförliga svar som vi fått i denna undersökning. Som grund för intervjun 
använde vi oss av en intervjuguide som var indelad i olika teman. Vi valde att följa denna 
modell eftersom det ger en bra verklighetsbild. Vi Valde att använda oss av en intervjuguide 
eftersom en guide kan ses som en mall för intervju och med denna guide kan vi till viss del 
styra intervjun.  Intervjuguiden var indelad i olika teman, i detta fall 4 teman. Varje 
temaområde hade 3-6 frågor och dessa frågor krävde inga bundna svarsalternativ utan svaren 
till frågorna var öppna. Denna guide var konstruerad så att vi skulle få en bredd på det område 
vi valt att undersöka. Vi anser att denna modell var ett bra underlag och att syftet blev 
besvarat utifrån frågorna.

Inledningsvis i arbetet valde vi att intervjua 8 elever, vilket kan anses vara få till antalet. Med 
viss reservation resonerade vi att om vi anser att vi inte erhåller tillräcklig information utifrån 
de utvalda respondenterna att vi skall fortsätta att intervjua tills vi ser ett mönster i svaren. 
Under intervjutiden såg vi ganska snabbt att det resultat vi fått utifrån intervjuerna var ganska 
lika till svaren och därav kunde vi känna en viss mättnad utifrån de 8 respondenternas svar.

Vi var medvetna om att tidpunkten när intervjuer skall utföras är en viktig del i 
undersökningsprocessen och att tidpunkten på dagen kan påverka resultaten. Vi valde att 
utföra intervjuerna med eleven vid de tillfällen vi arbetade enskilt med denne.

När det gäller validiteten i denna undersökning har validiteten varit i beräknande hela tiden 
både vid konstrueringen av frågorna och av intervjuguiden, under intervjuns gång samt vid 
analyssammanställningen. 

Kring reliabiliteten skall forskarens mätningar göras på ett tillförlitligt sätt enligt författaren 
Patel och Davidsson(2000). Att det råder god reliabiliteten i denna kvalitativa undersökning 
kan ses eftersom det i metoden finns en utförlig beskrivning av datainsamlingen dvs. hur 
datainsamlingen gjorts, under vilken tid intervjuerna utfördes, urvalet av undersökningen. 
Eleverna fick även läsa den transkription som vi gjort innan vi började analysera eftersom det 
leder till att eventuella missförstånd från intervjuare samt respondent kan korrigeras.

Vi anser att metodvalet var bra eftersom vi fått svar på det vi valt att undersöka.  Resultaten 
från respondenterna anser vi vara trovärdiga och tillförlitliga.

Både validiteten och reliabiliteten i denna uppsats uppskattas vara god och liknande resultat 
skulle kunna skönjas om en liknande undersökningen gjordes igen.

7.1   Sammanfattande diskussion

Syftet med undersökningen är att undersöka hur elever upplever att de blir bemötta av lärare 
både under lektionstid samt utanför klassrummet. 

Resultatet från undersökningen visade att majoriteten av respondenterna anser sig bli bra 
bemötta av lärarna, dock finns det de som anser sig inte blivit väl bemötta av olika 
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anledningar. Precis som Stier (2003) konstaterar, så kan vi också konstatera att bemötandet är 
viktigt för vilken självkänsla eleven får i framtiden. Självkänslan, den bygger på den trygghet 
och grundläggande kärlek vi har till oss själva och bestäms i tidig ålder av det bemötande vi 
får av andra. De som anser sig blivit bra bemötta under sin skoltid av våra respondenter verkar 
också ha en bättre bild av skolan, vara tryggare i skolmiljön. De som blivit mindre väl 
bemötta har svårare att lita på lärarna som personer och man kan fråga sig hur detta har 
påverkat elevernas självkänsla inför framtiden.

När vi frågade respondenterna hur en vanlig dag kan se ut där man möter olika lärare i olika 
situationer svarade de flesta eleverna att det inte råder någon skillnad, men dock råder det en 
viss variation i bemötandet mellan olika lärare och miljöer på skolan vilket kan påverka en del 
elever. Hur personalen på skolan möter eleverna beror enligt författaren von Wright (2003) på 
om pedagogen upplever eleven som ett vad eller ett vem. Författaren skiljer mellan det 
punktuella perspektivet och det relationella perspektivet. Vi tycker att det är viktigt hur man 
ser och bemöter eleven. Det kan påverka hela relationen framöver. Man får inte så många 
chanser. Därför anser vi det viktigt att lärare funderar över hur de ser på eleven, som ett vad 
eller vem. Speciellt viktigt kanske för elever i behov av stöd.

På frågan om hur de tycker att lärare fungerar på lektionerna i förhållande till eleverna ser 
eleverna att lärare behandlar eleverna lite olika men de ser också att det kan vara beroende på 
om något händer i klassrummet under lektionen eller att någon elev inte följer de regler som 
finns. Dysthe (2003) skriver att lärande och relationer är beroende av varandra i en 
lärandesituation. Genom samspel, språk och kommunikation uppnår man en lärandeprocess, 
lärande sker inte bara i elevens huvud utan har även med omgivningen att göra. Individen 
måste känna sig accepterad och uppskattad för att på ett positivt sätt kunna forma sin identitet. 
Eleven måste även få känna sig uppskattad som någon som kan något och som någon som kan 
betyda något för andra. Genom att delta i och bli uppskattad i en grupp blir man motiverad för 
fortsatt lärande. Elevernas svar gav ett ganska positivt resultat, om detta då beror på att det var 
en svår fråga att svara på eller att det faktiskt är ganska bra i klassrummen, bra samspel och 
kommunikation mellan pedagogerna och eleverna är svårt att avgöra. Det kan också liknas vid 
det Bartholdsson (2007, 2008) beskriver, att vi skolar in våra elever i ett speciellt 
”elevmönster”. En viktig egenskap hos en svensk elev är att ”läsa” av läraren. Bartholdsson 
(2008) anser att skolan är en åldershierarkisk institution där elevers och lärares auktoritet, 
autonomi och status positioneras efter hur länge man levt. Det fungerar så länge ingen 
utmanar den goda läraren och dess position.

Majoriteten av eleverna tycker att lärare fungerar bra på andra platser än i klassrummet. Några 
ansåg till och med att de var trevligare utanför klassrumsmiljön medan en elev ansåg att de 
bara klagar oavsett var de befinner sig. Säljö, Riesbeck och Wyndhamn (2003) poängterar 
betydelsen av det vardagliga samtalet för att kunskaper ska kunna utvecklas. Det ger också en 
ökad förståelse mellan människor och ger en möjlighet att utbyta erfarenheter. Kan det vara så 
att det för en del lärare är svårt att vara ett vem i ett klassrum eftersom vissa elever upplever 
lärare trevligare på andra ställen i skolan. I korridoren är det lättare att vända sig till en 
specifik individ och prata vardagligheter. Läraren har en annan roll utanför klassrummet, en 
mer avslappnad roll. Där tillåts man att prata om ”trevligare” saker än bara ämneskunskaper.

När eleverna skulle beskriva ett positivt bemötande fick vi en stor spridning på svaren. 
Viktiga faktorer vid ett positivt bemötande är att eleven känner sig sedd, att det ska vara äkta 
och att de är positiva och glada. De flesta elever tycker att de blir positivt bemötta. Flertalet av 
eleverna kan inte erinra sig att de har blivit negativt bemötta av sina lärare. De elever som 
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anser sig blivit mindre positivt bemötta någon gång hänvisar det till att de gjort någonting 
man inte får göra eller så anser de sig blivit oskyldigt anklagade. Kring begreppet 
subjektiviteten delar Mead in subjektiviteten i tre olika perspektiv. Detta innebär att kunna 
förstå, kunna sätta sig in i den andres situation, vara medveten om sig själv och vara medveten 
om hur de egna attityderna styr och påverkar den respons individen får tillbaka. Med imitation 
kan individen sätta sig in i den andres situation och därefter sin egen. Individens egna 
handlingar och respons bygger på att individen har en viss uppfattning om hur den andre 
människan ska uppfatta handlingen. Responsen till den andra individen är respons på gestens 
betydelse och enligt von Wright har gesten en viktig betydelse i den sociala interaktionen.  
Gesten får sin mening genom social interaktion och i en social interaktion har gesterna dubbel 
betydelse, det är både tolkning och stimulus. Medvetenhet uppstår då uppmärksamhet riktas 
mot våra egna attityder och uppstår i sociala situationer. von Wright skriver om 
perspektivväxling vilket innebär att individen sätter sig in i andras situationer och vidgar den 
egna medvetenheten, ser saker och ting ur andra infallsvinklar. Författaren beskriver att denna 
förmåga innebär att människan blir mindre egocentrisk. Ett positivt bemötande handlar alltså 
om en intersubjektivitet, två personer som agerar och försöker sätta sig in i den andres 
situation. Precis som von Wright skriver är perspektivväxlingen viktig. Kan du inte sätta dig 
in i den andres situation blir det problematiskt, eller något som kan upplevas som ett negativt 
bemötande. Om man som lärare, eller elev, inte kan sätta sig in i den andres situation, vara 
medveten om sig själv och de egna attityderna kan det påverka hur mötet upplevs. Är det här 
med perspektivväxling någonting som förvärvas eller har det med mognad att göra? Kan 
interaktionen med andra underlättas av att ha den förmågan?

Alla elever anser att lärarens bemötande är ett viktigt inslag för att man ska känna sig 
välkommen till skolan. Som exempel på positivt bemötande säger eleverna att läraren ska 
vara glad, snäll, bry sig om, stanna upp, se eleven men det måste finnas en äkthet, det får inte 
vara överdrivet. Eleverna förväntar sig ett annat bemötande från lärare de känt en längre tid 
men de flesta anser att ett gott bemötande är att stanna upp, bry sig och vara glad är det 
viktigaste. Vid ett positivt bemötande uttrycker eleverna att de känner sig gladare och att de 
då också jobbar bättre. Vid ett mindre positivt bemötande svarade eleverna att det känns 
negativt, de blir påverkade och irriterade samt att arbetsprestationen minskar. Hundeide 
(2003) menar att positiv bekräftelse och uppmuntran är viktiga inslag i lärarens uppgift, utan 
dessa menar hon att motivation och prestation påverkas negativt. Även Dysthe (2003) trycker 
på hur viktigt det är att eleven känner sig accepterad och uppskattad i en grupp för att bli 
motiverad till fortsatt lärande. Läraren har en nyckelposition enligt Moira von Wright när det 
gäller att skapa pedagogiska möten.  Intersubjektiviteten är inte något som kommer 
automatiskt och stannar bestående utan den måste som von Wright (2003) skriver näras och 
ständigt erövras. Författaren Stier (2003) beskriver att identiteten formas utifrån vad en person 
tror sig vara, men även utifrån hur andra människor uppfattar personen. Identiteten kan liknas 
vid ett porträtt och beroende på hur betraktaren ser på porträttet påverkar således den 
avbildade. Identiteter blir bara meningsfulla i relation till något eller i relation till någon annan 
och det är genom språket som människan tillskriver människor identiteter. Val av språkbruk 
beror på vilken typ av relation det handlar om och genom olika tillskrivningar kan relationen 
värderas. Vi tycker att eleverna är ganska klarsynta i sina svar när det gäller vikten av ett 
positivt bemötande för arbetsprestation och motivation. Är läraren sur och grinig, då blir 
eleven det också. Det blir en spegling av den andres sätt att vara. För elever i mindre 
undervisningsgrupper, som redan ligger efter i många ämnen, kan detta bli extra kännbart. 
Även språket har sin betydelse i relationen som Stier skriver. Eftersom eleverna förväntar sig 
ett annat bemötande från lärare de känt en längre tid kan tyda på att lärarna har ett annat språk 
åt de elever de känt en längre tid. De kanske blir mer personliga och kan se individen. Det 
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omvända förhållandet kan säkert också råda, eleven har ett annat språkbruk åt läraren denne 
känner bra.

Sammanfattningsvis anser eleverna att en lärare ska vara glad och snäll, hälsa, bry sig om, 
vara rättvis, kunna sin sak men samtidigt hålla en viss distans och respektera elevens privata 
sfär. Läraren bör kunna sätta sig in i elevens behov, behovet är tidsbegränsat eftersom det 
upphör när det är tillgodosett. I det relationella perspektivet synliggörs elevens individualitet.  
Behovet är inte något som eleven bär med sig utan är en angelägenhet för samtliga deltagare. 
Läraren har en nyckelposition enligt von Wright när det gäller att skapa pedagogiska möten.  
Intersubjektiviteten är inte något som kommer automatiskt och stannar bestående utan den 
måste som Moira skriver näras och ständigt erövras. Eleverna i vår intervjustudie visar tydligt 
vad de önskar från en lärare. Det är en viktig uppgift för varje pedagog att ta reda på elevernas 
behov. Någon behöver en glad och positiv pedagog i sin närhet medan en annan vill att de ska 
vara rättvisa. Ytterligare en tycker att de ska hålla en viss distans och respektera den privata 
sfären. Alla elever har olika behov och enligt von Wright är ett behov en brist som ska 
tillfredsställas. Lärarens nyckelposition kan inte nog poängteras tror vi, eftersom det är
pedagogen som skapar de pedagogiska mötena.

Våra slutsatser utifrån teori och undersökning är att lärare är viktiga i relation till elever. 
Lärarna har en viktig del i att skapa en positiv identitetsutveckling hos sina elever bara genom 
sitt sätt att se på individen. Vilket både Stier och von Wright betonar i sina teorier. Har läraren
positiva förväntningar skapar det positiva känslor hos eleven. Detta kan vara en extra viktig 
ingrediens för en elev i behov av särskilt stöd. I vår undersökning visar eleverna tydligt att de 
reagerar på lärarens sätt att vara. Är läraren glad och på bra humör blir de också glada som 
elever och arbetsprestationerna ökar, viktigt är dock enligt respondenterna att det finns en 
äkthet. Man kan inte bara klistra på ett leende och tro att det fungerar, det genomskådar 
eleverna direkt. Är förhållandet det motsatta minskar elevens prestation. Dysthe bekräftar 
detta genom att påstå att om individen känner sig accepterad kan det påverka den lärandes 
identitet på ett positivt sätt.

Även självuppfattningen är en viktig del av identiteten som läraren är med att påverka. Den 
innefattar den information som vi har om oss själva och våra yttre egenskaper. Majoriteten av 
respondenterna är nöjda med pedagogernas bemötande under sin skolgång. De anser sig blivit 
väl bemötta, sedda och bekräftade. Därför har de en positiv syn på lärarnas bemötande av 
eleverna. De elever som anser sig ha blivit mindre positivt bemötta har som vi kan se det 
blivit misstrodda och missuppfattade av sina lärare. Det har påverkat dem till en negativ bild 
av hela skolgången. En elev uttrycker till och med att ingen har varit trevlig mot denne sedan 
första dagen i årskurs ett. Dessa negativa upplevelser kan ha bidragit till en negativ syn av 
skolan och kunskapsinhämtning.

Både läraren och eleven är hänvisade till varandra och till viss del beroende av varandra, 
tillsammans bidrar dessa två aktörer hur situationen skall utspelas. Är det kanske lärarens 
största intresse att ta reda på vem eleven är, bjuda in eleven i arenan, för att ta reda på vem 
eleven är? Om läraren ser eleven som ett Vad eller Vem beror på hur läraren ser på sig själv 
och vilket förhållningssätt hon/han intar gentemot eleven. Allteftersom läraren utgår från 
varje elevs behov kan det förändras, beroende på situationen, eftersom det är olika 
sammanhang de samspelar i. Är detta en svårighet för pedagogerna och elever, dvs. kunna 
ändras beroende på vem man är i interaktion med? Skapar detta problem? Blir det problem för 
elever som måste möta många olika lärare per dag?  Får elever i behov av stöd möta ännu fler 
lärare än de som går i vanlig grupp hela skoldagen?
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Subjektiviteten använder och upprätthåller människan genom handling och i interaktion och 
förståelsen. Individens vem framkommer genom handling och diskussion. I interaktion är 
bådas subjektivitet i samförstånd. Om pedagogen försöker se eleven ur detta perspektiv och 
bli delaktig, dvs. se vem eleven är behöver pedagogen inta elevens perspektiv. Om pedagogen 
ser på eleven som ett vad, är det mera sett ur ett subjektivt perspektiv eftersom både eleven 
och pedagogen är fristående parter.

Vi avslutar på samma sätt som vi inledde. Kanske har innehållet i vår studie fått Er läsare att 
förstå varför vi hade detta citat i vår inledning, det sammanfattar hur en pedagog bör bemöta 
sina elever. Om alla lärare hade dessa ord i åtanke när de gick till jobbet varje morgon skulle 
eventuellt vår skolmiljö se ut på ett annat sätt:

”Om jag vill föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna honom där 
han är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon 
kan hjälpa andra. 
För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och 
främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och 
vet mycket mer. 
Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och 
högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa 
honom." (Sören Kirkegaard, 1813-1855)

7.2 Fortsatt forskning

Utifrån vår kunskap från undersökningen ser vi att det fortfarande finns många frågor som är 
obesvarade. För oss som dessutom arbetar med elever i behov av särskilt stöd blir frågorna 
ännu fler. Vi går in i skolan som lärare och elever, men det finns dock en osynlig kodex, en 
barriär, mellan parterna. De elever som får extra undervisning av olika slag förväntas bli 
bättre om de gör ”mer av samma”, vilket man kan fundera över riktigheten i. Genom våra 
litteraturstudier har vi fått en vid inblick i vilka faktorer som är viktiga vid inlärning men vi 
frågar oss i vilken utsträckning man använder sig av den kunskapen vid undervisning av 
elever som inte klarar av skolan och dess mål. Liksom Bartholdsson frågar vi oss också hur 
det står till med reflektionen över den egna verksamheten. Lärarna styr och ställer i skolan, 
sitter med all makt. Hur uppträder läraren och hur påverkar det våra elever? Hon undrar vad 
skolan egentligen lärt sig med århundraden av erfarenhet. Det vore intressant för oss som 
lärare att hitta ett redskap för att komma tillrätta med förståelsen mellan oss som vuxna och 
barnen/ungdomarna för att hitta vägen till en skola för alla. Är det lärarens beteende som 
påverkar elevernas beteende, eller vice versa? Intressant vore i fortsatt forskning att undersöka 
mer kring dessa frågor både sett ur ett etiskt- samt ett genusperspektiv? 
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Bilaga 1

Hej 

Vi är två studenter som studerar specialpedagogik C, vid Luleå tekniska universitet. Under 
våren 2009 kommer vi att skriva en C-uppsats där vi ska studera vilka reaktioner en lärares 
bemötande kan skapa. Syftet med undersökningen är att undersöka hur elever upplever att de 
blir bemötta av lärare både under lektionstid samt utanför klassrummet. 

Genom att jämföra resultatet från våra litteraturstudier samt intervjuer med elever hoppas vi 
på en ökad insikt i begreppet en skola för alla ur ett specialpedagogiskt perspektiv samt att få 
ytterligare instrument i vår yrkesutövning för att skapa delaktighet för alla elever i skolan.

Alla intervjusvar kommer att behandlas konfidentiellt.

Kalix den 9/2 2009 

Lena Lindvall Marianne Sandberg 
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Intervjuguide Bilaga 2

Tema 1 Lärarnas bemötande

 Berätta hur du tycker att lärare är i sitt bemötande av eleverna.

 Beskriv hur en vanlig dag kan se ut där du möter flera olika lärare i olika 
situationer.

 Beskriv hur du tycker att lärare fungerar på lektioner i förhållande till 
eleverna.

 Beskriv hur du tycker att lärare fungerar på raster eller andra platser och 
situationer än i klassrummet.

 Berätta om några tillfällen eller exempel på när du tycker att lärare har 
bemött dig eller skolkamrater på ett positivt sätt.

 Berätta om några tillfällen eller exempel på när du tycker att lärare har 
bemött dig eller skolkamrater på ett mindre positivt eller negativt sätt.

Tema 2 Hur viktigt är lärarens bemötande för att du skall känna dig välkommen i 
skolan?

 Ge exempel på bemötande som har/kan få dig att känna dig välkommen till 
skolan.

 Angående bemötande, förväntar du dig olika bemötande beroende hur väl du 
känner läraren?

 Vid ett gott bemötande, kan du beskriva vad det är som du tycker är viktigt. 
Till exempel hur viktigt du tycker att ett leende, klapp på axeln osv är?
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Bilaga 3

Tema 3 Beskriv ett positivt bemötande.

 Berätta varför du upplevde bemötandet som positivt?

 Hur väl kände du läraren?

 Hur känner du dig när möts av ett positivt bemötande?

Tema 4  Beskriv ett mindre positivt bemötande.

 Berätta varför du upplevde bemötande som mindre positivt?

 Hur väl kände du läraren?

 Hur känner du dig när du möts av ett mindre positivt bemötande?




