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Sammanfattning 
Föreliggande studie baseras på intervjuer av tre elever i gymnasieskolan och deras tre lärare i en 
kommun i Stockholms län. Eleverna är alla i koncentrationssvårigheter och syftet med studien 
är att undersöka hur elever i koncentrationssvårigheter och deras lärare upplever lärare-elev 
relationen i fråga om elevens lärande. Centrala frågeställningar i studien är vad som är 
framträdande för lärarna i deras undervisning med hänsyn till elever i koncentrationssvårigheter, 
hur eleven i koncentrationssvårigheter upplever lärarens undervisning samt vilka upplevelser 
som är framträdande för lärare och för elever i koncentrationssvårigheter i fråga om 
inkluderande eller exkluderande undervisningsverksamhet. 
Undersökningen har genomförts utifrån den kvalitativa forskningsintervjun med 
halvstrukturerade frågor. Studien bygger på ett strategiskt bekvämlighetsurval av 
undersökningsgruppen bestående av lärare vilket innebär att jag har haft god kännedom om 
denne gruppens respondenter. Studiens andra undersökningsgrupp bestående av elever som 
undervisades av var sin av dessa lärare bygger även den på ett strategiskt bekvämlighetsurval 
som gjordes av lärarna. 

Studiens resultat visar att lärarna anser att en förutsättning för lärande är elevernas lika värde 
och denna förutsättning skapas genom lärarnas inkluderande synsätt och undervisning. Lärarnas 
möte med eleven och bemötande av eleven kan ses som byggstenar i lärare-elev relationen 
vilken av lärarna ses som en förutsättning för elever i koncentrationssvårigheters lärande. 
Eleverna känner att det är viktigt att vara inkluderade i den stora gemenskapen utifrån allas lika 
värde och de upplever sig nu som inkluderade genom lärarnas människosyn. För eleverna är 
humor viktigt i mötet med läraren och kan sägas ha en motiverande effekt på elevens lärande. 
Att eleverna känner sig förstådd av läraren i mötet med läraren kan leda till att eleven 
tillgodogör sig lärarens undervisning på ett bättre sätt. En elev upplever att lärare-elev relationen 
är avgörande om läraren ska kunna ”nå honom” i undervisningen och två av eleverna upplever 
utifrån en motivationsfaktor att relationen till läraren är betydelsefull för deras eget lärande och 
utveckling. 

 

 



 

Nyckelord 
 
Koncentrationsförmåga Relationellt perspektiv Elever i koncentrationssvårigheter Lärare-elev 
relation Förutsättningar för elevers lärande  

  
 



 

Förord 

Tack till ni tre elever och ni tre lärare som på ett öppet och innerligt sätt har delat med er av era 
tankar, erfarenheter och upplevelser. Genom intervjuerna har möten skett och genom dessa 
möten har jag fått vara med om lärande och nya pedagogiska och mänskliga insikter om 
relationers betydelse i våra liv.  

Jag har uppskattat det gedigna stöd jag har känt att jag fått från min omgivning under 
utbildningens alla tre år och jag vill tacka min skola med rektor, skolchef och all skolpersonal 
för ert stöd och engagemang. Ni har alla hjälpt mig på vägen. 

Tack Anna-Lena Lange för Dina värdefulla synpunkter som handledare och för Din förståelse 
och Ditt tålamod. 

Till sist men inte minst tackar jag alla i min familj, stora som små, för ert stöd, engagemang och 
tålamod på min färd att bli specialpedagog. ”I got by with a little help from my friends”! 

 

 

 

Trine Haagensen 

Stockholm augusti 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

Innehåll 

Inledning ......................................................................................... 1 

Syfte och frågeställningar................................................................ 2 

Bakgrund ......................................................................................... 3 

Att anta ett relationellt perspektiv .......................................................................3 

Koncentrationsförmåga ur ett relationellt perspektiv...........................................4 

Primära och sekundära koncentrationssvårigheter ..............................................5 

Koncentrationssvårigheter och inkludering..........................................................5 

Elevers skolmisslyckanden – orsaker ...................................................................6 

Lärare-elev relationens betydelse för elevers lärande..........................................7 

Mellanmänsklig relation .......................................................................................7 

Meningsfulla möten som förutsättning för lärande...............................................8 

Metod ............................................................................................ 10 

Studiens uppläggning.........................................................................................10 

Natur- och humanvetenskaper............................................................................10 

Postmodernt tänkande ......................................................................................11 

Fenomenologiskt perspektiv ...............................................................................11 

Val av metod ......................................................................................................11 

Kvalitativ forskningsintervju ...............................................................................11 

Observationer ..................................................................................................12 

Undersökningsgrupper och urval .......................................................................13 

Datainsamlingsmetod – undersökningsinstrument ............................................15 

Intervjuguiden .................................................................................................15 

Undersökningens genomförande........................................................................16 

Bearbetning av datamaterial ..............................................................................17 

Transkribering - utskrift.....................................................................................17 

Analysmetoder för skapande av mening...............................................................18 

Tillförlitlighet .....................................................................................................18 

Etiska aspekter...................................................................................................19 

Resultat ......................................................................................... 21 

Att skapa förutsättningar för elevers lärande.....................................................21 

  
 



 

Inkludering som förutsättning för lärande .........................................................22 

Mötet med eleven som förutsättning för lärande................................................26 

Bemötande av eleven som förutsättning för lärande..........................................29 

Lärare-elev relationen som förutsättning för lärande.........................................30 

Diskussion ..................................................................................... 35 

Resultatdiskussion .............................................................................................35 

Lärarnas uppfattningar om den egna undervisningen med hänsyn till elever i 

koncentrationssvårigheter..................................................................................35 

Elevernas uppfattningar om lärarnas undervisning.................................................36 

Inkluderande och exkluderande undervisningsverksamhet – lärarnas och elevernas 

uppfattningar ...................................................................................................37 

Metoddiskussion ................................................................................................38 

Val av metod ...................................................................................................38 

Förslag till vidare forskning ................................................................................39 

Referenser ..................................................................................... 41 

Bilagor ...............................................................................................................44 

Bilaga 1 Intervjuguide för elever februari 2010 .....................................................44 

Bilaga 2 Intervjuguide för lärare februari 2010......................................................45 

 

 

  
 



 

Inledning 

Efter grundskolan fortsätter nästan alla ungdomar till gymnasieskolans program även om 
gymnasieskolan är en frivillig skolform. Varje år lämnar emellertid, enligt Skolverket (2008), en 
betydande andel ungdomar sin gymnasieutbildning utan fullständiga studier. Enligt 
Gymnasieförordningen (1992:934, 8 kap. 1§) har gymnasieskolan skyldighet att ge en elev 
stödundervisning ”om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de kunskapsmål som anges 
i kursplanerna eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd”. Angelägna frågor här är 
varför en betydande andel gymnasieelever misslyckas i sina studier och på vilka områden 
åtgärder för denna problematik kan hittas?  

Hugo (2007) talar om det förändrade läraruppdraget när fler än 99 procent av alla elever går 
vidare till gymnasieskolan idag och han pekar på att det ställs helt andra krav på lärarna och det 
pedagogiska arbetet i den nya gymnasieskolan än då gymnasieskolan var en urvalsskola. ”Den 
största utmaningen för gymnasieskolan är att kunna möta behovet hos de mest svagpresterande 
så att de känner sig delaktiga och upplever att deras gymnasietid är meningsfull” anser Hugo 
(2007, s. 25).  

Hugo (2007) skiljer mellan individrelaterade faktorer och skolrelaterade faktorer för elevers 
skolmisslyckanden och enligt Skolverkets rapport (1995) Studieavbrott och mindre studiekurs i 
gymnasieskolan relaterar eleverna orsaker till sina avhopp främst till skolrelaterade faktorer som 
lärarna, undervisningen och skolmiljön som leder till skoltrötthet. I Skolverkets (2008) 
kunskapssammanställning Studieavbrott och stödinsatser i gymnasieskolan framträder ”goda 
relationer mellan lärare och elev, där lärares förhållningssätt präglas av en tilltro till elevens 
förmåga, ett engagemang och en lyhördhet inför elevens behov” (s. 58) som ett centralt inslag i 
den undervisning som förmår att möta elevers olika behov. Aspelin (2010) anser att förmågan 
att stå i relation till barn och ungdomar utgör grunden för lärarens kompetens och han pekar på 
att då det sociala livet i skolan har blivit allt mer komplext så behöver läraren ”en avancerad 
förmåga att förhålla sig i och till relationer” (s. 10). Hugos (2007) studie om elevers och lärares 
erfarenheter i en liten grupp på gymnasieskolans individuella program visar att 
”mellanmänskliga relationer mellan lärare och elever är helt avgörande för att de här eleverna 
ska komma till skolan och lära sig” (s. 167). 

Mot denna bakgrund har jag blivit intresserad av att undersöka vad det är i lärare-elev relationen 
som har betydelse för gymnasieelever i koncentrationssvårigheter i deras lärande. 

 

 

 1 
 



 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att studera hur tre elever i koncentrationssvårigheter och deras tre lärare, i 
lärarens undervisning, upplever lärare-elev relationen i fråga om elevens lärande. 
 

• Vad är framträdande för lärarna i deras undervisning med hänsyn till elever i 
koncentrationssvårigheter? 

• Hur upplever elever i koncentrationssvårigheter lärarens undervisning? 
• Vilka upplevelser är framträdande för lärare och för elever i koncentrationssvårigheter i 

fråga om inkluderande eller exkluderande undervisningsverksamhet? 
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Bakgrund  

Att anta ett relationellt perspektiv  
Det finns inom specialpedagogisk forskning nu en kritisk hållning till ett individinriktat 
perspektiv där problematik och svårigheter som uppstår i skola och undervisning förläggs till 
individen eller eleven. I ett individinriktat eller kategoriskt perspektiv förläggs svårigheterna 
enligt Persson (2007) till eleven, svårigheterna är antingen medfödda eller på annat sätt 
individbundna och man talar om elever med svårigheter. Helldin (2002) ställer sig kritisk till att 
man behandlar individen som enda orsak till problemen och ställer frågan om ”misslyckandena” 
är skolans eller elevens angelägenhet. Hugo (2007) pekar på hur både författningstexter och 
elevhälsoteam ofta förlägger orsaker till skolproblematik hos eleverna själva. Dyson (2001) 
kritiserar likaså individfokusering med hänsyn till elevers misslyckanden och att skolan inte 
granskar den egna verksamheten för att hitta vad som kan vara dysfunktionellt i denna. Thomas 
och Loxley ( 2005) pekar på en förändrad uppfattning av begreppet ”svårighet” vilket lett till att 
man är mindre villig att förlägga svårigheter som barn upplever i skolan hos barnet självt. 
Genom att förlägga problematiken till barnet så styrs framgång eller misslyckanden i skolan av 
endimensionella faktorer såsom ”disability” och inte, som Thomas och Loxley ( 2005) påpekar, 
av komplexa sociala, kulturella och intellektuella interaktioner.   

Samtliga av ovanstående forskare är kritiska till att lägga problemfokus hos individen eller 
eleven när eleven upplever svårigheter i skolan. Det som kan ses som framträdande hos dessa 
forskare är att de ser elevers upplevda svårigheter utifrån andra perspektiv än 
individperspektivet. Thomas och Loxley ( 2005) menar att komplexa sociala, kulturella och 
intellektuella interaktioner ska vara styrande faktorer för framgång och misslyckanden i skolan 
och Helldin (2002) efterfrågar meningsfulla kommunikativa möten mellan människor som 
arbetar i och med skolan för att motverka segregerande trender. Dyson (2001) förespår att 
praktiker och beslutsfattare kommer att se systeminterventioner som lämpligare än individuella 
interventioner för att göra skolan mer effektiv för alla barn och således mer rättvis.    

I ett relationellt perspektiv är eleverna enligt Persson (2007) i svårigheter och svårigheterna 
uppstår i mötet med olika företeelser i uppväxt- och utbildningsmiljön. Detta innebär att genom 
att anta ett relationellt perspektiv kan jag som pedagog och blivande specialpedagog genom att 
granska mötet eller samspelet mellan olika aktörer i den pedagogiska verksamheten få en bättre 
förståelse av elevens skolsvårigheter. Utifrån ett relationellt perspektiv kan jag som pedagog få 
större förståelse för vilka faktorer i miljön som ger upphov till svårigheter för en elev. Persson 
(2007) menar att specialpedagogisk verksamhet bör ses som relationellt, det vill säga i 
interaktion med övrig pedagogisk verksamhet i skolan och det viktiga är ”vad som sker i 
förhållandet, samspelet eller interaktionen mellan olika aktörer” (s. 166).  

Enligt Fischbein ( 2007) har specialpedagogiken sin fokus i samspelet mellan individ- och 
omgivningsförutsättningar och hon talar om vikten av en helhetssyn inom specialpedagogiken 
där verkligheten ses som komplex och där det inte går att reducera verkligheten till ”biologiska 
förutsättningar hos människan eller till pedagogiska insatser i omgivningen” (s. 22). Man måste 
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istället, enligt Fischbein ( 2007) ”ta hänsyn till många samverkande faktorer i människans 
samspel med olika omgivningsaspekter” (s. 22).  

Koncentrationsförmåga ur ett relationellt 
perspektiv  
Hur lär vi oss och vilka faktorer är betydelsefulla i en lärandeprocess? Enligt Hansen (2002) är 
förmågan till uppmärksamhet, som han likställer med koncentrationsförmåga, avgörande för att 
klara sig i skolan och lära något. Ericsson (2006) menar att ”de flesta lärandesituationer 
förutsätter en god koncentrationsförmåga” (s. 38). Man kan ställa sig frågan hur man uppnår en 
god koncentrationsförmåga, är det något man föds med eller kan man lära sig detta genom 
träning?  
Ericsson (2006) menar att det är vanligt att betrakta koncentrationsförmåga som något 
personligt och att psykologer, pedagoger och läkare ofta utgår från att uppmärksamhet eller 
koncentrationsförmåga är något som finns inne i individen och som utvecklas genom mognad.  
Enligt Ericsson (2006) kan koncentrationsförmåga också betraktas utifrån ett relationellt eller 
interaktionistiskt perspektiv som situationsbunden och beroende av omgivningen där man utgår 
från att uppmärksamhet utvecklas genom lärande i samspel med andra, dock är det enligt 
Ericsson (2006) få forskare som intar detta perspektiv.  

von Wright (2002) talar om ett punktuellt perspektiv där man betraktar koncentrationsförmåga 
som något personligt. I det punktuella perspektivet intresserar man sig enligt von Wright (2002) 
för förmågor och egenskaper hos enskilda individer i motsättning till det relationella 
perspektivet som tar sin utgångspunkt i att fenomen är minst tvåsidiga där människan förstås 
inte som en isolerad varelse utan i relation till det aktuella sammanhanget och där ”frågor och 
problem hanteras som fenomen snarare än som enskilda händelser, beteenden eller egenskaper 
knutna till individer” (s. 12).  

Enligt Hansen (2000) är uppmärksamhet nästan osynlig inom pedagogiken och omtalas endast 
när barn har koncentrationssvårigheter och Ericsson (2006) frågar sig om detta kan ha 
sammanhang med att pedagoger och psykologer antar ett punktuellt förhållningssätt där man 
betraktar att uppmärksamhet utvecklas genom mognad och inte genom lärande eller genom 
social interaktion. Det framkommer dock enligt Ericsson (2006), i forskning kring barn med 
koncentrationssvårigheter, ett kontextuellt synsätt där barns svårigheter beskrivs ur ett 
relationellt perspektiv och då benämns koncentrationssvårigheterna som sekundära eller 
situationsbundna. 

Utifrån ett relationellt perspektiv delar Damm (1998) in uppmärksamhet i olika former: selektiv, 
flexibel, vidhållande och samtidig uppmärksamhet där samtliga behövs för koncentrationen i en 
inlärningssituation och han pekar på att flexibel uppmärksamhet gör det möjligt att flytta 
uppmärksamheten från ett fokus till ett annat. Har ett barn en uppmärksamhetsstörning måste 
barnet enligt Damm (1998) få hjälp efter varje avbrott att hitta tillbaka till ursprungligt fokus. 
Damm (1998) menar att barnet här behöver socialt samspel med en för barnet betydelsefull 
vuxen person för att kunna koncentrera sig igen. Ericsson (2006) pekar på hur dagens skola med 
många avbrott och där det krävs att eleven själv ska hitta tillbaka till sin arbetsuppgift ställer 
stora krav på flexibel uppmärksamhet.  
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Primära och sekundära 
koncentrationssvårigheter  
Ericsson (2006) skiljer mellan primära och sekundära koncentrationssvårigheter hos barn där de 
primära koncentrationssvårigheterna ofta är relaterade till omgivningen och till samspelet med 
denna medan sekundära koncentrationssvårigheter kan ses som ”tillfälliga, situationsbundna 
svårigheter som påverkas av faktorer i barnens miljö” (s. 43).  

Enligt Hansen (2002) kan barn som växer upp utan tillräcklig vuxenkontakt bli rastlösa och få 
uppmärksamhetsproblem, de kan utveckla sekundära koncentrationssvårigheter vilket kan 
innebära svårigheter i lärandet i skolan och enligt Ericsson (2006) kan detta förstås som att 
”barn som inte ges möjlighet till socialt samspel med signifikanta andra löper risk att få 
koncentrationssvårigheter i vissa situationer” (s. 44). Ericsson (2006) menar att barn som ofta 
får koncentrationssvårigheter kan tänkas vara mer beroende än andra ”av ett väl fungerande 
socialt samspel med sin lärare” (s. 47). Scheff (1988) pekar på vikten av att bygga stabila 
sociala band för att elever ska kunna känna trygghet och tillit. 

Enligt Ericsson (2006) kan olika situationsbundna faktorer ha betydelse för barns 
koncentrationssvårigheter när det gäller ”att hålla kvar uppmärksamheten, kontrollera impulser, 
att reglera aktivitetsnivå eller att arbeta koncentrerat med en uppgift” (s. 44). Enligt Barkley 
(1997) inkluderar dessa faktorer tid på dagen, grad av motivationshöjande stimulering, grad av 
omedelbar feedback, frånvaro av vuxen under arbetet med uppgiften. Enligt Ericsson (2006) 
betyder frånvaro av en vuxen att möjligheten till socialt samspel med en signifikant annan tas 
bort från barnet och pekar vidare på att specifika inlärningssvårigheter kan leda till sekundära 
koncentrationssvårigheter. Ericsson (2006) finner att det finns stor anledning att vi vuxna tänker 
över vilket ansvar vi har för att skapa en bra vardagsmiljö inte bara för barn i 
koncentrationssvårigheter utan för alla barn. 

Koncentrationssvårigheter och inkludering 
Gindis (1999) lyfter fram Vygotskys tankar om inkludering som ett viktigt fundament i 
framtidig specialpedagogik. Enligt Gindis (1999) var det Vygotskys starka övertygelse att 
endast en differentierad lärmiljö kan utveckla högre psykologiska funktioner och personlighet 
hos ett barn med en funktionsnedsättning. Kompensationen för den sekundära defekten äger 
rum inom barnets proximala utvecklingszon (ZPD) i en vanlig sociokulturell miljö genom 
erfarenhet och möjligheter så nära det vanliga som möjligt. Enligt Gindis (1999) ansåg 
Vygotsky att specialpedagogikens huvuduppgift var att skapa ett positivt differentiellt synsätt 
där fokus låg på att förebygga, korrigera och rehabilitera sekundära defekter med psykologiska 
och pedagogiska medel och detta kan ske enbart i en vanlig sociokulturell miljö. 

Oliver ( 2004) kritiserar specialpedagogiken och den segregerande undervisningen av barn med 
funktionshinder som, enligt honom, pågick under största delen av 1900-talet. Oliver (2004)  
förespråkar en rekonstruktion av specialpedagogiken där man frångår normalitetsbegreppet och 
där olikhet får en positiv kraft, detta benämns som ”the politics of personal identity” ( s. 114). 

Hugo (2007) visar i sin studie att skolvardagen är komplex och att det inte går att kategoriskt 
säga att det är positivt eller negativt att exkludera elever utanför det vanliga klassrummet. ”Om 
särskiljandet ifrån den normala skolformen är positivt eller negativt beror på vad eleverna bär 

 5 
 



 

med sig i sitt erfarenhetsförråd, i vilket sammanhang det sker och hur individerna upplever 
situationen och de möten som sker” säger Hugo (2007, s. 155-156) och en slutsats som han drar 
av detta är att det kan vara en bra lösning med små undervisningsgrupper oavsett om det sker 
inkluderande eller exkluderande och pekar på att det som är det viktiga är hur eleverna erfar 
sammanhanget. Hugo (2007) pekar på att forskning om effekterna av exkludering av elever i 
mindre grupper inte ger något ensidigt resultat och att det visas på både positiva och negativa 
effekter av exkludering. 

Elevers skolmisslyckanden – orsaker  
I sin doktorsavhandling Liv och lärande i gymnasieskolan studerar Hugo (2007) elevers och 
lärares erfarenheter i en liten grupp på gymnasieskolans individuella program där eleverna i 
undersökningsgruppen hade gemensamt att de hade ”någon form av läs- och skrivproblematik 
och att koncentrationssvårigheter var vanligt” (s. 12). I studien lyfter Hugo (2007) olika orsaker 
till elevers skolmisslyckanden och han problematiserar kring ”elever med skolsvårigheter eller 
en skola med undervisningssvårigheter” (s. 37).  

Hellsten och Prietos (1998) kunskapsöversikt Gymnasieskola för alla andra förklarar elevers 
skolsvårigheter utifrån individrelaterade faktorer såsom sociala förhållanden samt skolrelaterade 
faktorer där skolan och lärarna har undervisningssvårigheter. Under skolrelaterade faktorer som 
orsak till elevers misslyckanden pekar Hellsten och Prieto (1998) på att det i skolans arbetssätt 
och organisation finns något som ”slår ut elever” (s. 7) med föräldrar med låg utbildning och att 
förklaringen till detta kan vara att elever med en viss bakgrund kopplade till vissa erfarenheter 
gynnas genom skolans arbetssätt och undervisningsinnehåll. Elever som har en annan bakgrund 
kan uppleva skolans innehåll som meningslöst och att sammanhangen i undervisningen uteblir 
vilket kan leda till en negativ inställning.  

Enligt Skolverkets rapport (1995) Studieavbrott och mindre studiekurs i gymnasieskolan 
relaterar eleverna orsaker till sina avhopp främst till lärarna, undervisningen och skolmiljön som 
leder till skoltrötthet. I Skolverkets (2008) kunskapssammanställning Studieavbrott och 
stödinsatser i gymnasieskolan framträder ”goda relationer mellan lärare och elev, där lärares 
förhållningssätt präglas av en tilltro till elevens förmåga, ett engagemang och en lyhördhet inför 
elevens behov” (s. 58) som ett centralt inslag i den undervisning som förmår att möta elevers 
olika behov.  

Skolverkets rapport (2001) Utan fullständiga betyg – Varför når inte alla elever målen ger en 
sammansatt bild av varför så många elever i grundskolan lämnar skolan utan fullständiga betyg 
och flera av orsakerna till detta är skolrelaterade, bland annat att det finns brister i relationer 
mellan lärare och elever. Andra skolrelaterade faktorer som enligt Skolverkets rapport (2001) 
visar på elevers skolmisslyckanden är brister i lärarnas arbetssätt anpassade efter elevens behov 
och förutsättningar. Man förklarar elevers skolmisslyckanden i rapporten utifrån 
individrelaterade faktorer, processrelaterade faktorer samt systemrelaterade faktorer 

 
Med individrelaterade faktorer avses sådana som direkt relateras till eleven själv eller elevens 
sociala förhållanden och som i hög grad står utanför skolans möjlighet att påverka. De 
processrelaterade faktorerna handlar i första hand om det som ligger inom skolan och 
skolpersonalens ansvarsområde som t.ex. arbetssätt, attityder till eleverna och organisation av 
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personal och elevgrupper. Med systemrelaterade faktorer avses i det här sammanhanget till 
exempel det nationella styrsystemet det vill säga faktorer som den enskilda skolan inte på kort 
sikt kan påverka (Skolverket, 2001, s. 18). 

Utifrån Skolverkets (2001) rapport kan man betrakta processrelaterade faktorer som 
skolrelaterade faktorer för elevers skolmisslyckanden. Skolrelaterade faktorer såsom 
skolpersonalens attityder till eleverna, där man kan säga att relationen mellan lärare och elev 
ingår, kan sägas vara av betydelse för om eleverna ska nå målen.  

Lärare-elev relationens betydelse för elevers 
lärande 
I Hugos (2007) studie Liv och lärande i gymnasieskolan är syftet att ”förstå och beskriva sju 
elevers och tre lärares erfarenheter av skolan under deras treåriga gymnasietid tillsammans” (s. 
47 ). Hans mål är att ”utveckla kunskap om hur gymnasieskolan ska kunna möta behovet hos 
elever som lämnar grundskolan med ofullständiga betyg” (s. 47). Gemensamt för eleverna i 
studien är att de hade ”någon form för läs- och skrivproblematik och att 
koncentrationssvårigheter var vanligt” (Hugo, 2007, s. 12). I Hugos (2007) resultat framkom att 
en förutsättning för att lärande i kärnämnena skulle ske var att få eleverna mer positivt inställda 
till skolarbete och de två faktorerna som framträder som avgörande för att eleverna upplevt 
gymnasietiden som meningsfull var lärares elevsyn och den relation som uppstår i mötet mellan 
lärare och elev. Det andra var om eleverna upplever innehållet som meningsfullt. När Hugo 
(2007) ser på vad det är som har fått eleverna i studien att lära sig så är det mest framträdande 
att ”de sätt varpå lärarna lyckas skapa sammanhang och möten som upplevs som meningsfulla 
är avgörande för elevernas inställning till skolan och vad de lär sig” (s. 157).  ”Upplevs en 
relation eller ett innehåll inte som meningsfull så lär sig eleverna mindre” (s. 157). Enligt 
Hannaford (1997) är meningsfullhet och motivation nyckelelement i fokuserad uppmärksamhet 
och hjärnan kommer att aktiveras om inlärningen känns värdefull för den som lär sig.  

Enligt Aspelin (2010) är relationen mellan lärare och elev och det ansvar som läraren har i och 
för denna relation ett viktigt ämnesområde för lärare och blivande lärare. Aspelin (2010) menar 
att läraren behöver kunna bygga förtroendefulla relationer för att stimulera elevernas framsteg 
och detta gör läraren genom ”att engagera sig i elevernas kunskapsutveckling och bejaka det 
ansvar som följer av detta” (s. 11). Som elev och lärare i en undervisningssituation ingår man 
enligt Aspelin (2010) i ett komplext relationsnät och nätet kan innebära både möjligheter och 
begränsningar för skolarbete, ”i vissa relationer ges helt enkelt goda förutsättningar för 
kunskapsutveckling, i andra sammanhang sämre” (s. 11). Aspelin (2010) menar att genom att 
anta att det ” i varje undervisningssituation existerar ett relationsnät som så att säga föregår den 
enskilde individens inträde… kan vi påstå att utbildning primärt inte försiggår utanför eller 
innanför lärare och elever utan i relationer mellan dem” (s. 11-12).  

Mellanmänsklig relation 
Birnik (1998) har i sin doktorsavhandling Lärare – Elevrelationen genom intervjuer med 
grundskolelärare undersökt lärarnas föreställningar om deras betydelse för elevernas sociala och 
kunskapsmässiga utveckling. Syftet med undersökningen var att ” undersöka vilka 
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föreställningar som lärare och blivande lärare har och bildar om relationens betydelse för 
elevers lärande ” (Birnik, 1998, s. 14 ). Den slutsats som Birnik (1998) drar är att man i lärares 
uttalanden kan ” spåra djupare insikter om relationens betydelse för elevens utveckling och 
inlärning ” (s. 59) och att lärarna uppfattar utvecklingen av lärare-elevrelationen som en mycket 
angelägen uppgift. I sin studie väljer Birnik (1998) att jämföra undervisningsprocesssen med 
psykoterapiprocessen då han menar att det i det psykoterapeutiska fältet finns teorier och 
erfarenheter att hämta som kan användas vid studier av lärare-elevrelationen. Jämförelsen 
mellan undervisning och psykoterapi görs avseende terapeut-klientrelationen och lärare-
elevrelationen med syfte att fokusera på undervisning som människoutvecklande verksamhet. 
Enligt Birnik (1998) är den mellanmänskliga relationen central inom psykoterapin och han 
pekar, i sin studie, på frånvaron i pedagogisk forskning av lärarens och elevens relation. Birnik 
(1998) menar 

Om relationen lärare-elev ska vara möjligt att använda i avsikt att stärka lärandet, bör lärare 
vara medvetna om hur det egna beteendet i interaktionen kan påverka eleven och relationen 
till denne. Lärare behöver också ha kunskaper om hur mötet med eleven kan utformas för att 
stimulera elevens lärande (Birnik, 1998, s. 14). 

 Birnik (1998) ser lärararbetet som ett ”människovårdande” yrke där han beskriver lärarens och 
elevens relation som en mellanmänsklig relation där läraren är en medmänniska med en specifik 
personlighet. Parallellt inom psykoterapin visar Birnik (1998) på betydelsen av terapeutens 
personlighet i relationen till klienten. Birnik (1998) lyfter också fram betydelsen av empatisk 
förmåga hos både terapeuten och läraren och pekar på att ” Den empatiska förmågan eller brist 
på den, kan spela roll för lärarens eller elevens relation och därigenom för elevens utveckling 
och inlärning ” (s. 21).   

Meningsfulla möten som förutsättning för 
lärande 
Hugo (2007) pekar i sin studie på vikten av mötet i relationen mellan läraren och eleven där 
lärarens förhållningssätt är att se eleven i första hand som medmänniska och möta eleven på 
dens egna villkor. En viktig utgångspunkt för lärarna i mötet med eleverna i studien har inte 
varit det kunskapsmässiga utan själva mötet med individen och resultatet visar att dessa möten 
där läraren framträder som en riktig person och inte som någon lärarroll har varit en 
förutsättning för dessa elevers lärande. I studiens empiri framträder elevernas upplevelser av 
mötet med lärarna som mellanmänskliga möten mellan personer och inte möten mellan 
rollfigurer. Birnik (1998) finner det viktigt att integrera både roll och person i själva lärarrollen 
och säger att 

När ett genuint möte ska komma till stånd krävs det att individerna i mötet framträder mer 
som personer än som rollfigurer. Om läraren styrs av sin lärarroll och eleven av sin elevroll, 
försvårar det möjligheten till en nära relation mellan dem… En roll skapar dessutom en viss 
förväntan hos motparten. När läraren som person däremot möter eleven som person, 
underlättar det deras mellanmänskliga möte (Birnik, 1998, s. 132). 

Enligt Hugo (2007) var mellanmänskliga möten mellan lärare och elever en förutsättning för att 
eleverna i studien skulle bli mottagliga för lärande. ”För att mellanmänskliga möten skall ske 
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krävs en öppenhet, ett intresse och ett engagemang från lärare att utgå ifrån eleverna och deras 
erfarenheter” säger Hugo (2007) och han pekar på att man som lärare måste hela tiden ställa sig 
frågan om vilka det är man har framför sig i klassrummet och för att kunna skapa goda 
lärandesituationer så bör läraren veta hur barn och ungdomar tänker. 

Moira von Wright (2000) talar om vikten av det pedagogiska mötet mellan lärare och elev ”där 
läraren respekterar eleven som konkret och unik ” (s. 203) och att det speciella med det 
pedagogiska mötet är att det är läraren i kraft av sin position har ansvaret för att ta initiativ till 
ett möte. Von Wright (2000) talar om att man utifrån ett relationellt perspektiv anteciperar vem 
eleven kan vara till skillnad från det punktuella perspektivet som betraktar vad eleven kan vara 
och att läraren genom att se vem eleven är lägger grunden för ett genuint mänskligt möte. 
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Metod 

Studiens uppläggning 
I föreliggande studie har jag valt en kvalitativ forskningsstrategi med den kvalitativa 
forskningsintervjun som instrument i undersökningen. Bryman (2002) skiljer på två olika 
forskningsstrategier inom samhällsvetenskaplig forskning, den kvantitativa och den kvalitativa. 
I kvantitativ forskning läggs det vikt vid mätning av företeelser där ett deduktivt synsätt vad 
gäller teori och praktisk forskning, med fokus på prövning av teorier, är gällande. Den 
kvantitativa forskaren utgår från en naturvetenskaplig positivistisk kunskapssyn med 
uppfattningen om den sociala verkligheten som yttre och objektiv. I kvalitativ forskning läggs 
det, i motsättning, vikt vid ord och inte kvantifiering och man låter begrepp och teoretiska 
formuleringar bli en följd av de data som samlas in (Bryman, 2002). Kvalitativa forskare utgår 
från ett tolkande synsätt med fokus på hur individen uppfattar och tolkar sin sociala verklighet 
där den sociala verkligheten uppfattas som föränderlig genom individens skapande och 
konstruerande (Bryman, 2002). Jag väljer att inleda mitt metodval med en vetenskapsteoretisk 
bakgrund.  

Natur- och humanvetenskaper 

Enligt Hyldegard (2008) handlar vetenskap om ”ett kunskapssubjekt som metodiskt försöker 
förklara, beskriva, förstå eller tolka ett avgränsat utsnitt av det varande, av det som är” (s. 30). 
Hyldegard (2008) pekar på den klassiska skillnaden mellan naturvetenskaperna som vill 
förklara och humanvetenskaperna som vill förstå och tolka. I naturvetenskaperna är, enligt 
Hyldegard (2008), kunskapsidealet kvantitativ regelmässighet där naturvetenskaperna är 
nomotetiska, det vill säga ”presenterar teorier om kausalitet som gäller allmänt eller generellt, 
dvs. oberoende av tid och rum” (s. 30). Hyldegard (2008) framhåller att naturvetenskaperna har 
utgjort och utgör fortfarande en tydlig norm för vad som kan gälla för vetenskap men att det 
tidigt från humanvetenskapernas håll har varit protester där humanvetenskapernas egenart har 
försvarats med att vetenskapernas objekt inte bara var en värld av ting utan den var också en 
värld av subjektiv betydelse. Humanvetenskaperna är enligt Hyldegard (2008) idiografiska, 
vilket innebär att de, till skillnad från naturvetenskaperna, har ”unika kulturella produkter 
skapade av människan och historiska händelser som studieobjekt” (s. 31) där metoden är att 
tolka produkternas betydelse. Enligt Hyldegard (2008) beskriver idiografisk vetenskaplighet, till 
skillnad från naturvetenskapernas nomotetiska vetenskaplighet ”det specifika, det singulära 
enskilda fallet, det lokala, det konkreta för en bestämd tid och en bestämd plats” (s. 31). 
Hyldegard (2008) talar om den klassiska åtskillnaden mellan naturvetenskaper och 
humanvetenskaper, ”det kvantitativa mot det kvalitativa eller det nomotetiska mot det 
idiografiska, dvs. det som gäller det lagbundna, utsagor om klasser mot utsagor om det säregna” 
(s. 40). 
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Postmodernt tänkande 

Enligt Kvale (1997) var upplysningsfilosofin en reaktion mot medeltidens religiösa dogmer och 
under den moderna eran ersattes tron på en enda sann och allsmäktig Gud av ” tron på en enda 
sann och objektiv verklighet, universell och stabil” (s. 45). Postmodernismen kan ses som en 
reaktion på det moderna, som en misstro mot universella tankesystem vilket enligt Kvale (1997) 
har lett fram till att det i dag inte längre finns någon ”stabil grund för en universell och objektiv 
verklighet” (s. 45). Enligt Kvale (1997) är det postmoderna tänkandet framträdande i nutidens 
filosofi och humanvetenskaper och har nu också nått samhällsvetenskaperna. Postmodernisterna 
ifrågasätter enligt Bryman (2002) ”själva grunden för idén om den neutrala och objektiva 
samhällsforskaren som strävar efter att beskriva och förklara en i förväg given och yttre 
verklighet” (s. 433) och Bryman (2002) pekar vidare på att den sociala världen av 
postmodernisterna ” betraktas som en kontext som kan beskrivas på många olika sätt” (s. 433) 
där kunskap om den sociala världen blir relativ där ”varje beskrivning är bara ett av många 
tänkbara sätt att återge den sociala verkligheten” (s. 433). Enligt Kvale (1997) har det senaste 
halvseklets filosofi karakteriserats av olika vändningar, den språkliga, den narrativa, den 
pragmatiska samt samtalsvändningen där dagens tonvikt ligger på ”det lokala sammanhanget, 
på den sociala och språkliga konstruktionen av en perspektivisk verklighet där kunskapen 
valideras genom praktiken” (s. 45). Kvale (1997) talar om en öppenhet för kvalitativ mångfald 
där kunskapen är perspektivisk utifrån forskarens synvinkel och värderingar, där den mänskliga 
verkligheten uppfattas som samtal och handling, ”där kunskap blir förmågan att utföra effektiva 
handlingar” (s. 45). Kvale (1997) pekar på att kunskap byggs upp genom den kvalitativa 
forskningsintervjun och relaterar denna kunskap till fem aspekter av postmodern 
kunskapsproduktion, den samtalsmässiga, den narrativa, den språkliga, den kontextuella och 
den relationella aspekten. I den sistnämnda aspekten av postmodern kunskapsproduktion, den 
relationella aspekten, ses kunskap enligt Kvale (1997) som relation, ”En intervju är en relation 
mellan två personer som samtalar om ett ämne av gemensamt intresse” där kunskapen är invävd 
i ett nätverk och där ”Kunskapen finns varken inom en person eller i världen utanför personen 
utan existerar i relationen mellan personen och världen” (s. 47).  

Fenomenologiskt perspektiv 

Enligt Kvale (1997) har den kvalitativa forskningsintervjun unika möjligheter att beskriva den 
levda vardagsvärlden och han ser forskningsintervjun som ett samtal om den mänskliga 
livsvärlden där livsvärlden enlig honom är ”världen sådan den träffas på i vardagslivet och 
erbjuds som en direkt och omedelbar upplevelse oberoende av och före några förklaringar” (s. 
55). Fenomenologin är enlig Kvale (1997) ”ett försök till direktbeskrivning av upplevelsen, utan 
hänsyn tagen till upplevelsens ursprung eller orsak” (s. 55) där sättet är att ”närma sig meningen 
hos fenomenen i vardagsvärlden” (s. 56). I denna studie anläggs ett fenomenologiskt perspektiv. 

Val av metod 

Kvalitativ forskningsintervju  

Jag finner, i enlighet med Kvale (1997), att kunskap byggs upp genom den kvalitativa 
forskningsintervjun och att kunskapen, genom forskningsintervjun, är relationell, det vill säga 
att kunskapen existerar i relationen mellan personen och världen. Jag har valt att använda den 
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kvalitativa forskningsintervjun som metod i studien där jag utifrån ett fenomenologiskt 
förhållningssätt vill förstå och beskriva de intervjuades livsvärld. Enligt Kvale (1997) är 
intervjuer särskilt lämpliga ”när man vill studera människors syn på meningen hos sina levda 
liv, beskriva deras upplevelser och självuppfattning, och klargöra och utveckla deras eget 
perspektiv på sin livsvärld” (s. 100).  

Studiens syfte är att studera hur elever i koncentrationssvårigheter och deras lärare upplever, 
genom lärarens undervisning, lärare-elev relationen i fråga om elevens lärande och jag använder 
den kvalitativa forskningsintervjun som instrument för att studera och tolka detta. 

 Enligt Bryman (2002) har kvalitativa intervjuer som mål ”att vara flexibla och medverka till att 
få fram intervjupersonens världsbild” (s. 323) och Kvale (1997) talar om den kvalitativa 
forskningsintervjuns förståelseform och nämner tolv olika aspekter av denna, däribland 
livsvärld och mening där han menar att ”ämnet för den kvalitativa intervjun är intervjupersonens 
livsvärld och hennes relation till den” (s. 34) och att ”syftet är att beskriva och förstå de centrala 
teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till” (s. 34). Vidare pekar Kvale (1997) på 
att ”Den kvalitativa forskningsintervjun söker beskriva och förstå meningen hos centrala teman 
i den intervjuades livsvärld” (s. 34). I föreliggande studie är lärare-elev relationen ett centralt 
tema i elevernas och lärarnas livsvärld och intervjuerna söker beskriva den mening som lärare-
elev relationen har för eleverna och lärarna. 

Observationer  

Enligt Bryman (2002) kan intervjuer utgöra den enda metoden i kvalitativ forskning eller vara 
en del av etnografisk undersökning eller också användas tillsammans med andra kvalitativa 
metoder. Den ursprungliga idén i studiens forskningsplan var att använda både kvalitativa 
forskningsintervjuer och ostrukturerade observationer som datainsamlingsmetoder där tanken 
var att dessa skulle komplettera varandra och på så vis leda fram till ett klarare och tydligare 
resultat och ge en mer giltig information (Kvale, 1997).  Enligt Patel och Davidson (1991) är 
observationer användbara framförallt ”när vi ska samla in information som berör beteenden och 
skeenden i naturliga situationer” (s. 87) där de förklarar meningen av ordet beteende inte bara 
som fysiska handlingar men även som ”verbala yttranden, relationer mellan individer, 
känslouttryck och liknande” (s. 87). Min tanke med att använda ostrukturerade observationer 
var just att studera relationer mellan lärare och elev med syftet att komplettera den information 
som har samlats in genom forskningsintervjuerna, men på grund av studiens tidsramar fanns det 
inte utrymme att göra observationer och studien baserar sig således enbart på intervjuer. Jag 
väljer dock att göra en kort beskrivning av observationer då det var tänkt att användas som 
metod i föreliggande studie.  

Patel och Davidson (1991) skiljer mellan två olika typer av observationer, strukturerade och 
ostrukturerade, där de strukturerade observationerna genomförs utifrån ett observationsschema 
med redan bestämda observerbara beteenden och skeenden medan ostrukturerade observationer 
har ett utforskande syfte där observatören ska kunna erhålla och registrera så mycket kunskap 
som möjligt om ett visst problemområde genom att skriva ned nyckelord. Patel och Davidson 
(1991) talar vidare om observatörens förhållningssätt vid observation och skiljer mellan 
deltagande och icke deltagande observatörer som är antingen kända eller okända av den eller de 
som observeras och vilka fördelar och nackdelar det finns i dessa fyra olika förhållningssätt. 
Eftersom observation inte användes som metod i studien kommer jag här endast kort beröra, 
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utifrån Patel och Davidson (1991), fördelar och nackdelar med en icke deltagande observation 
där observatören är känd då det var detta förhållningssätt som vore aktuellt i studien.  

Patel och Davidson (1991) menar att många av de problem som uppstår vid deltagande 
observation undviks vid icke deltagande observation där observatören är känd, bland annat ”när 
den icke deltagande observatören väl befinner sig i observationssituationen är hans roll klart 
definierad som observatör och han befinner sig utanför det aktuella skeendet” (s. 97), samtidigt 
kan observatörens närvaro påverka individerna och deras beteenden i början men individerna 
kommer att vänja sig vid att observatören är där och detta gör att deras beteenden återgår till det 
vanliga och observatören kan börja sitt arbete. Att kunna studera beteenden och skeenden i ett 
naturligt sammanhang genom observation är, enligt Patel och Davidson (1991) inte enbart 
fördelaktigt och nackdelar som lyfts fram är att vi inte alltid vet om de beteenden som 
observeras är representativa eller om observatören fångar upp spontana beteenden. Enligt Patel 
och Davidson (1991) brukar det tas upp som en nackdel med observationsmetoden att den är dyr 
och tidsödande och utifrån den här studiens ramar och tidsperspektiv fanns det ingen praktisk 
möjlighet att använda observation som tilltänkt kompletterande metod till 
forskningsintervjuarna. Jag återkommer i metoddiskussionen till hur eventuella observationer 
skulle kunna bidra i resultatet.   

Undersökningsgrupper och urval 
Enligt Holme och Solvang (1997) ska syftet med kvalitativa intervjuer vara ” att öka 
informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det 
fenomen vi studerar” (s. 101) där generalisering och representativitet inte är centrala syften.  
Man brukar inte använda sig av slumpmässiga urvalsmetoder i kvalitativa intervjuer, utan man 
väljer ut sina undersökningspersoner (Bryman, 2002), man vill på detta vis få ett urval som 
leder till en stor förståelse av det fenomen som har studerats. Enligt Holme och Solvang (1997) 
är urvalet av undersökningspersoner en avgörande del av undersökningen då fel personer i 
urvalet kan resultera i en värdelös undersökning med hänsyn till vad undersökningen hade som 
utgångspunkt i början.  

Studiens syfte och uppläggning bestämmer urvalet. Studiens syfte är att uppnå en djupare 
förståelse av lärare-elev relationens betydelse för elever i koncentrationssvårigheter i deras 
lärande.   

Studiens två olika undersökningsgrupper lärare och deras elever användes för att studera hur 
fenomenet lärare-elev relationen yttrar sig i olika sammanhang. Både lärare och elever valdes 
till respondenter i studien med syftet att belysa problematiken ifrån två håll i fråga om lärande, 
dels ifrån lärarna som ska tillhandahålla undervisning och ifrån eleverna som ska tillgodogöra 
sig undervisningen. I studien har det gjorts ett strategiskt bekvämlighetsurval av lärarna och av 
eleverna. Bekvämlighetsurval brukar enligt Bryman (2002) ” vara ett resultat av faktorer som 
tillgänglighet på individer som annars är svåra att få tag i” (s. 313). Bekvämlighetsurvalet 
gjordes också utifrån studiens tidsramar som var cirka fyra månader. Att urvalet är strategiskt 
betyder att det görs systematiskt utifrån vissa strategiskt och teoretiskt definierade kriterier där 
det strategiska syftar på att undvika det genomsnittliga för att få variation och det teoretiska 
syftar på den för-förståelse och de för-teorier vi har då vi startar vår undersökning (Holme och 
Solvang, 1997).  
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För att få så mycket information som möjligt kan vi enligt Holme och Solvang (1997) utifrån ett 
strategiskt urval använda oss av intervjupersoner som antas ha rikliga kunskaper inom ämnet vi 
studerar, ”Detta inbegriper personer som är mer medvetna än andra eller som brukar reflektera 
över sin situation” (s. 104). Samtidigt finns det en risk här att dessa personer kan ge 
övertygande, men förvrängda beskrivningar, men om vi är medvetna om detta kan 
intervjupersonerna vara värdefulla (Holme och Solvang, 1997). I tillägg till att ha goda 
kunskaper om intervjupersonerna ska man eftersträva största möjliga variationsbredd i urvalet 
för att öka informationsinnehållet (Holme och Solvang, 1997).  

Enligt Kvale (1997) brukar antal intervjupersoner i vanliga intervjustudier vara från 5 till 25 
personer beroende på tid och resurser och Trost (2005) förespråkar likaså ett mycket litet antal 
som bör ligga mellan fyra till åtta personer i en intervjustudie. 

I föreliggande studie valdes urvalet, vilket består av sex personer, från min VFU-plats som 
också är min ordinarie arbetsplats. Utifrån god kännedom om lärarna och deras medvetna arbete 
att skapa goda relationer till eleverna gjordes ett strategiskt bekvämlighetsurval av tre lärare. 
Dessa tre lärare, med stor kunskap om lärare-elev relationen, utgjorde studiens ena datakälla. 
Studiens andra datakälla utgjordes av tre elever som undervisades av var sin av dessa tre lärare. 
För att få fram detta urval av elever i koncentrationssvårigheter använde jag mig som forskare 
av de tre utvalda lärarna för att få kontakt med ytterligare respondenter. De tre lärarna gjorde ett 
strategiskt bekvämlighetsurval av elever till den andra undersökningsgruppen. 

Undersökningen har genomförts på en fristående yrkesförberedande gymnasieskola i 
Stockholms län. Urvalet av skola har gjorts utifrån ett bekvämlighetsurval. Undersökningens 
uppläggning utgår från intervjuer med två olika undersökningsgrupper, elever och deras lärare. 
Urvalskriteriet för lärarna var att de är behöriga lärare och att de undervisar elever i 
koncentrationssvårigheter och urvalskriteriet för eleverna, som skulle hittas av lärarna genom ett 
snöbollsurval, var att de bedöms, av skolans två specialpedagoger, att vara i 
koncentrationssvårigheter.  

För respondentgruppen som bestod av lärare var spridning i variablerna ålder, kön och 
yrkeserfarenhet viktigt för att skapa tillräcklig variation i uppsättningen av människor och 
gruppen består av tre lärare, där jag väljer de fiktiva namnen Annette, Annelie och Otto. Annette 
är 30 år, behörig gymnasielärare och har 5 års yrkeserfarenhet som lärare. Annelie är 43 år, 
behörig gymnasielärare och har 10 års yrkeserfarenhet som lärare och Otto är 64 år, behörig 
folkskolelärare och har 42 års yrkeserfarenhet som lärare. Ett annat kriterium för att skapa 
variation var användandet av variabeln program i skolan, där det finns två kategorier, nationellt 
och individuellt program. Båda de kvinnliga lärarna arbetar på nationellt program och Otto 
arbetar på individuellt program. 

För respondentgruppen med elever var spridning i ålder och kön önskvärt för att skapa variation 
samt att eleverna gick antingen på nationellt eller individuellt program. Jag väljer i likhet med 
lärarna att ge eleverna fiktiva namn. De tre eleverna som är respondenter i studien är Lucas 19 
år, Stefan 19 år och Patrik 18 år. Lucas och Stefan går avslutande år i årskurs tre på nationellt 
program och Patrik går årskurs två på individuellt program. Att det bara är pojkar och inga 
flickor med i urvalet beror på att eleverna är mest ute på praktik på sin lärlingsplats utanför 
skolan vilket gjorde att det överhuvudtaget var svårt att få tag på tillgängliga elever. Det finns 
flickor i skolan som är i koncentrationssvårigheter men yttre omständigheter, att de inte var inne 
i skolan när intervjuerna skulle göras, avgjorde att urvalet består av endast pojkar. Slutligen ska 
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nämnas att Annelie är undervisande lärare för Lucas, Annette är undervisande lärare för Stefan 
och Otto är undervisande lärare för Patrik. 

Datainsamlingsmetod – 
undersökningsinstrument 
Enligt Kvale (1997) är den kvalitativa forskningsintervjun, tekniskt sätt, halvstrukturerad, den är 
inte ett öppet samtal och den är inte ett strängt strukturerat frågeformulär och den genomförs 
utifrån en intervjuguide som fokuserar på vissa teman med förslag till frågor. 
Datainsamlingsmetod i studien är halvstrukturerad forskningsintervju där jag följer Kvales 
(1997) Intervjuforskningens sju stadier som omhandlar tematisering, planering, intervju, 
utskrift, analys, verifiering och rapportering. Jag har valt att göra halvstrukturerade 
forskningsintervjuer då jag önskar en flexibilitet kring intervjuprocessen. Jag är intresserad av 
att få ta del av intervjupersonens egna erfarenheter i sin livsvärld och enligt Bryman (2002) 
finns det i kvalitativa intervjuer i motsättning till strukturerade intervjuer ”en tyngd på 
intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt” (s. 300). Mitt intresse är att belysa den 
intervjuades ståndpunkter och Bryman (2002) pekar på att ”I kvalitativa intervjuer är det viktigt 
att låta intervjun röra sig i olika riktningar, eftersom detta ger kunskap om vad intervjupersonen 
upplever vara relevant och viktigt” (s. 300). En styrka i halvstrukturerade intervjuer är deras 
flexibilitet som möjliggör, som Bryman (2002) säger ”att intervjupersonen har stor frihet att 
utforma svaren på sitt eget sätt (s. 301). I kvalitativa intervjuer utgår inte forskaren slavisk från 
ett intervjuschema men har en intervjuguide med specifika teman som ska beröras (Bryman, 
2002). I studiens två intervjuguides som är olika för de två undersökningsgrupperna, utgår jag 
från studiens frågeställningar där jag följer Brymans (2002) råd om att undvika att ställa ledande 
frågor och där man inte gör frågorna för specifika.  

Studien är jämförande och utgår ifrån två olika datakällor eller undersökningsgrupper, lärare 
och deras elever. Fenomenet hur elever i koncentrationssvårigheter lär sig studeras utifrån tre 
lärare-elevpar. Dels jämförs hur lärarna uppfattar sina elever, dels hur varje elev uppfattar sin 
respektive lärare och dels jämförs lärarnas uppfattningar om sin undervisning.  

Intervjuguiden 

Intervjuguiden med frågor ser olika ut för de två undersökningsgrupperna där jag som forskare 
har fokuserat på ”vissa teman i den intervjuades livsvärld” (Kvale, 1997, s. 37). Kvale (1997) 
talar om den kvalitativa forskningsintervjuns förståelseform där fokusering ses som en av 
många aspekter av forskningsintervjun med intervjuns fokus på bestämda teman. I 
intervjuguiden för lärarna är första fråga ” Vad är målet för din undervisning/ditt arbete som 
lärare?” (Fråga 1, Bilaga…) och här var tanken att utgå från en tematik som går under ytan och 
som berör personens identitet genom sin yrkesroll (ditt arbete som lärare). Nästa temaområde är 
undervisning av elever i koncentrationssvårigheter (Fråga 4 och 5, Bilaga…) med efterföljande 
tema som handlar om mötet mellan lärare och elev (Fråga 8, Bilaga…). Fjärde och sista 
temaområde handlar om inkludering (Fråga 9 och 10, Bilaga). Min förhoppning som forskare 
var för båda intervjugrupperna, genom att leda de intervjuade till vissa teman, att de skulle 
kunna ta fram dimensioner som är av betydelse för dem inom det fokuserade området (Kvale, 
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1997) och målet som intervjuare har varit att leda ”den intervjuade till vissa teman, men inte till 
bestämda uppfattningar om dessa teman” (Kvale, 1997, s. 37).  

Tematiken i intervjuguiden för eleverna handlar till stor del om elevens upplevelse av lärarens 
undervisning (Fråga 1, 4 och 6, Bilaga…). Relationen mellan lärare och elev tas upp som 
temaområde i frågorna 2 och 5 (Bilaga…) och temaområdet inkludering tas upp i fråga 3 
(Bilaga…). I elevernas intervjuer har jag eftersträvat enkla och raka frågor som är specifika, 
direkta och konkreta då det är viktigt att intervjupersonen förstår frågorna och för att undvika att 
intervjuaren skapar ett spänningsförhållande genom komplicerade frågor (Trost, 2005). Jag har 
också i elevernas intervjuer varit mån om att använda ett begripligt språk som 
intervjupersonerna förstår samt att undvika ledande frågor för båda undersökningsgrupperna 
(Bryman, 2002). 

Undersökningens genomförande  
Undersökningen genomfördes under februari månad 2010. Första kontakten med lärarna togs i 
slutet av januari och genom snöbollsurval (Bryman, 2002) lämnade lärarna i sin tur namn på 
lämpliga elever att intervjua. Jag valde att ta kontakt med alla respondenter muntligt och inte 
skriftligt eftersom både jag och respondenterna befann sig på samma plats, på min VFU-plats 
som till dagligen är min arbetsplats. Föräldrars tillåtelse för intervju med elev behövde inte 
inhämtas då samtliga elever var över 18 år och följaktligen togs ingen kontakt med föräldrar. 
Det som var viktigt, då kontakten togs muntligt antingen i enskilt mötesrum eller per telefon, 
var att jag som forskare tillsammans med varje enskilt respondent gjorde en grundlig och tydlig 
genomgång av vad det innebar att ingå i studien som respondent. Genomgången innehöll en 
presentation av mig själv där jag berättade att jag studerade sista termin på Specialpedagogisk 
program 90 hp vid Stockholms universitet och att jag nu skulle skriva en D-uppsats i 
specialpedagogik. Jag berättade att jag i arbetet med D-uppsatsen följer Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning vilket innebar en 
presentation av studien och dess innehåll med fokus på lärare-elev relationens betydelse för 
elever i koncentrationssvårigheter i deras lärande, att uppgifterna i studien enbart kommer 
användas för forskningsändamål, att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när helst 
respondenten vill samt att jag garanterar respondentens anonymitet. Respondenterna fick också 
information om att beräknad tid för intervjun var cirka 45 minuter och att plats för intervjun 
skulle vara i ett av skolans mötesrum.  

I samband med första inledande kontakt med studiens respondenter bokades tider för intervju 
samt lokal. Intervjuerna med lärarna gjordes under första delen av februari månad, det var lätt 
att boka tider med lärarna eftersom de fanns på plats varje dag. Det var inte lika enkelt att hitta 
tider för intervju med elever eftersom de en stor del av sin skoltid är ute på lärlingsplats men vi 
lyckades till slut och alla intervjuerna var genomförda under februari. 

Det var viktigt att hitta en plats för intervjun som var ostört och där respondenten skulle kunna 
känna sig trygg i miljön (Trost, 2005).  Med detta i åtanke bokade jag ett av skolans mötesrum 
som är omtyckt på grund av bekväm möblering och ett åtskilt läge där man kan sitta ostört. 
Även om intervjuerna, på grund av tid och praktiska omständigheter, ägde rum i skolans lokaler 
och kanske inte var på helt neutral mark så var min upplevelse att stämningen under de olika 
intervjuarna var avslappnat och att vi fick ha våra samtal ostörda. 
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Bryman (2002) pekar på att kvalitativa forskare ofta är intresserade av vad intervjupersonerna 
säger och på vilket sätt de säger det och att det utifrån detta är vanligt att intervjuer spelas in på 
band och Kvale (1997) pekar på att fördelen med att använda bandspelare vid intervjuer är att 
det tillåter att intervjuaren kan koncentrera sig på innehållet och dynamiken i samtalet. Med 
ovanstående i åtanke genomfördes studiens intervjuer med varje enskilt respondent där jag 
använde diktafon för inspelning av samtalet för att göra samtalet tillgänglig för analys (Kvale, 
1997). Alla respondenter tillfrågades innan intervjun om de godkände inspelning av intervjun 
vilket samtliga gjorde. Som en liten gest från min, forskarens, sida bjöd jag på choklad under 
intervjuerna, något som uppskattades av alla respondenter. 

Bearbetning av datamaterial 

Transkribering - utskrift 

Bryman (2002)  pekar på fördelen vid inspelning av intervjuer som möjliggör en noggrann 
analys då man kan lyssna på intervjupersonens svar upprepade gånger. Nackdelen är dock, 
enligt Bryman (2002), att själva transkriberingen av intervjuerna är en mycket tidskrävande 
process som kan leda till en snabbt växande textmassa. Eftersom alla respondenternas intervjuer 
spelades in så följde, som påpekats här ovan, ett stort och tidkrävande arbete med att 
transkribera intervjuerna. Varje 45 minuters intervju tog mellan 6-8 timmar att transkribera då 
jag eftersträvade ordagrannhet och att bibehålla de muntliga särdragen samt göra ett klart och 
tydligt formulerande av det som blev sagt under intervjun, så att utskriften ”i görligaste mån ska 
spegla klimatet och tonen i intervjun” (Holme och Solvang, 1997, s. 141). Efter färdig 
transkribering av intervjuerna visades utskrifterna till studiens respondenter för deras 
godkännande. Då jag insåg att transkriberingen krävde mycket tid så var jag noga med att 
försöka göra transkriberingen av intervjun så snabbt som möjligt efter att själva intervjun hade 
genomförts. En fördel med detta var att jag hade intervjun färskt i minnet och att detta kan ha 
gett möjligheten till en klarare eller tydligare tolkning redan här, i själva 
transkriberingsprocessen. Kvale (1997) pekar på att utskriften bygger i stor utsträckning på 
tolkning, något som ofta glöms bort i analysen. 

Kvale (1997) uppmärksammar skillnaden mellan talspråk och skriftspråk i utskriftsförfarandet 
där han ser utskriften som ”en överträdelse, en förvandling av en berättarform – muntlig diskurs 
– till en annan berättarform – en skriftlig diskurs” (s. 152) och att värdefulla dimensioner i det 
muntliga samtalet, som det sociala samspelet, går förlorade i en transkriberad utskrift. Vi får 
inte uppfatta intervjuerna som utskrifter menar Kvale (1997), intervjuerna är levande samtal och 
utskriften bör ses som redskapet för tolkningen av vad som blev sagt under intervjun. Kvale 
(1997) förespråkar ett förhållningssätt till utskrifter där man går in i en dialog med texten där 
läsaren genom att ställa frågor om textens tema ” går in i texten och söker utveckla, klargöra och 
utvidga vad som där kommer till uttryck” (s. 166) och på så vis närma sig meningen antingen 
som den direkt kommer till uttryck i texten eller som i en ”djuphermeneutik” där söker ta fram 
dolda innebörder i texten.  

I studien har jag som forskare eftersträvat en medvetenhet kring transkriberingsprocessens 
förvandling av berättarform, från muntlig diskurs till en skriftlig diskurs där jag hela tiden har 
haft i åtanke att intervjuer är levande samtal (Kvale, 1997). Transkriptionen av studiens 
intervjuer gjordes i nära anslutning till själva intervjun och jag kan se det fördelaktiga i detta i 
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att man har det levande samtalet tät inpå och att detta med önskvärdhet överförs i bearbetningen 
från muntligt till skriftligt. Som förhållningssätt till utskriften har jag försökt gå in i en dialog 
med texten (Kvale, 1997) där jag genom att ställa frågor om textens tema söker uppnå klarhet i 
vad som kommer till uttryck i texten. 

Analysmetoder för skapande av mening 

Kvale (1997) skiljer på fem huvudmetoder för kvalitativ analys där den första metoden, 
meningskoncentrering innebär att intervjupersonernas uttryckta meningar i större intervjutexter 
kortas ned till koncisa formuleringar. Den andra metoden, meningskategorisering handlar om att 
intervjun kodas i kategorier och den tredje metoden, narrativ strukturering fokuserar på historier 
som intervjupersonen berättar för så att utveckla historiernas strukturer och intriger. Fjärde 
metoden, meningstolkningen handlar om att man går från ytstrukturerna i texten till djupare och 
mer eller mindre spekulativa tolkningar av texten och den sista och enligt Kvale (1997) 
vanligaste metoden, ad hoc-metoden har ingen standardmetod för analysen men innebär ett 
användande av olika tekniker, där ovanstående tekniker kan användas tillsammans för att skapa 
mening i texten och det är denna sista analysmetod som använts i denna studie, där ett 
användande av olika metoder med både koncentrering och kategorisering förekommit för att 
skapa mening i texterna.  

Tillförlitlighet  
Enligt Patel och Davidson (2003) gäller begreppet validitet i kvalitativa studier hela 
forskningsprocessen i motsättning till i kvantitativa studier där validiteten betecknas av att man 
studerar rätt företeelse som stärks genom att man har god teoriunderbyggnad och bra instrument 
samt att man är noggrann vid mätningen. I kvalitativa studier ligger fokus istället på ” att 
upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar 
eller en kultur” (Patel och Davidson, 2003, s. 103) och här gäller validitetsbegreppet hela 
forskningsprocessen. Patel och Davidson (2003) menar att validitetsbegreppet och 
realibilitetsbegreppet är så sammanflätade att begreppet reliabilitet sällan används av kvalitativa 
forskare och att validitetsbegreppet istället får en större innebörd i kvalitativ forskning. Strävan 
efter god validitet genomsyrar den kvalitativa forskningsprocessens alla delar, bland annat hur 
forskaren tillämpar och använder sin förförståelse i forskningsprocessen och att forskaren i 
datainsamlingen kan skaffa underlag för en trovärdig tolkning av respondentens livsvärld. 
Vidare kan forskaren enligt Patel och Davidson (2003) validera genom att använda sig av 
triangulering, som kan ske på flera sätt, där ett sätt går ut på att forskaren genom att välja olika 
datakällor, t.ex. olika personer där det aktuella fenomenet kommer till uttryck, kan studera 
samma fenomen men i olika sammanhang för att kunna tolka variationen hos detta.  I denna 
studie jämförs de två olika undersökningsgrupperna lärare och elever där problematiken eller 
fenomenet lärande belyses från två håll, det vill säga utifrån lärarnas och elevernas 
uppfattningar. Genom en jämförelse av studiens tre lärare-elevpar där problematiken belysas 
från lärare- och elevhåll uppnås en högre giltighet eller validitet än om jag som forskare enbart 
hade använt lärare som undersökningsgrupp eller enbart elever som undersökningsgrupp. 

Patel och Davidson (2003) pekar på att det i en transkriptionsprocess av intervjuer ofta sker ”en 
mer eller mindre medveten påverkan av underlaget för analysen” (s. 104) och understryker att 
det är viktigt för studiens validitet att forskaren är både medveten och reflekterad i hanteringen 
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av information i transkription av intervjuer. I studien har det eftersträvats en medvetenhet kring 
intervjuernas transkription där ambitionen har varit att reproducera det levande samtalet som en 
intervju är, så långt som möjligt och på detta vis fånga samtalets muntliga karakter i skriftlig 
form.  

Trost (2005) visar på vikten av hur forskaren i sin intervju ställer sina frågor och följdfrågor och 
att det i en avrapportering visar på öppenhet inför trovärdighet om man som forskare visar hur 
eller på vilket sätt man har ställt sina frågor. I denna studie har jag upplevt att intervjuerna i stort 
har haft en naturlig rytm utifrån de frågor och följdfrågor som har ställts där jag hela tiden 
genom följdfrågorna försökt vara både nyfiken, kritisk och bekräftande genom ett nick med 
huvudet eller ett instämmande (Kvale, 1997).  

Etiska aspekter 
I denna studie har jag beaktat Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning där det finns fyra huvudkrav, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

I samband med första kontakt med lärare och elever gjordes tillsammans med varje enskild 
person i enskilt rum en tydlig muntlig genomgång av vad det innebar att delta i studien utifrån 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Den första kontakten med lärare och elever gjordes 
muntligt och inte skriftligt genom ett missivbrev då studien genomfördes på min VFU-plats som 
till dagligen är min arbetsplats och för att inga föräldrar behövde kontaktas i samband med 
studien då alla deltagande elever hade fyllt 18 år.  

Under presentationen av studien utgick jag ifrån informationskravet där jag informerade om 
undersökningens syfte, vilken utbildning jag går samt kursansvarige för utbildningen. Det föll 
sig naturligt efter att ha utgått från informationskravet att vidare utifrån samtyckeskravet berätta 
och samtidigt betona att deltagandet är frivilligt och att den deltagande efter givet samtycke när 
som helst under studiens gång har rätt att avbryta sin medverkan. Eleverna i undersökningen var 
måna om att värna om sin anonymitet och den garanterades för samtliga av studiens deltagare 
utifrån konfidentialitetskravet, genom fiktiva namn i studien, genom att skolans namn eller 
kommun inte nämns i studien och genom att studiens material behandlas konfidentiellt av mig 
som forskare. Med hänsyn till nyttjandekravet ska intervjuerna enbart användas i föreliggande 
studie och kommer efter studien förstöras. Samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet upprepades vid intervjutillfället med varje deltagare. 

Kvale (1997) ser intervjuundersökningens förlopp i olika stadier, intervjuundersökningens sju 
stadier, tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering och pekar 
på att etiska avgöranden kan aktualiseras under hela forskningsprocessen på varje av de sju 
forskningsstadierna. Här ovan omtalades hur, under undersökningens planeringsstadium, 
undersökningspersonernas informerade samtycke till att delta i undersökningen erhölls samt hur 
deras konfidentialitet säkras.  

Man ska komma ihåg att intervjun är en mellanmänsklig situation som kan vara ångestskapande 
hos både intervjuperson och intervjuare och intervjuaren bör vara medveten om den mänskliga 
aspekten och ta hänsyn till den under intervjun (Kvale, 1997) och under själva 
intervjusituationen eller intervjustadiet med eleverna så fanns det flera etiska aspekter att beakta 
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och dessa var stress under intervjun och förändringar i självuppfattning (Kvale, 1997) där jag 
som forskare fick vara vaksam och försiktig i intervjuerna med eleverna som alla är i 
koncentrationssvårigheter och som alla hade svåra upplevelser att berätta om. I denna situation 
var lyssnandet viktigt, att lyssna aktivt med känslighet till den intervjuade, att som terapeuten 
”empatiskt och aktivt lyssna till de många nyanserna och skikten av mening” (Kvale, 1997, s. 
126). Detta aktiva lyssnande kräver känslighet och övning vilket i dag, enligt Kvale (1997) kan 
försummas av intervjuforskare som istället behandlar band och utskrifter som sina riktiga data. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 
 



 

 

Resultat 

I analysen av lärarnas intervjuer framträder ett övergripande temaområde att skapa 
förutsättningar för elevers lärande som handlar om hur lärarna medvetet arbetar för att skapa 
förutsättningar för elevers lärande. Utifrån detta övergripande tema presenteras studiens resultat 
vidare i underrubrikerna inkludering, mötet med eleven, bemötande av eleven samt lärare-
elevrelationen.   

I analysen av elevintervjuerna framträder fyra teman som handlar om elevernas upplevelser av 
lärarnas undervisning och de reflektioner eleverna gör kring lärarnas undervisning.   Faktorer 
som eleverna upplever som betydelsefulla för sin utveckling och sitt lärande är bemötande av 
läraren, att det finns ett positivt möte mellan lärare och elev som präglas av medmänsklighet, 
att läraren har en personlig eller mellanmänsklig relation till eleven och genom denna har 
förståelse för eleven samt lärarens elevsyn och människosyn.  

Elevernas upplevelser av lärarnas undervisning handlar till största delen om hur läraren är som 
person och på vilket sätt läraren behandlar eleverna. Betydelsefullt för eleverna är att lärarna 
bryr sig, att de har humor, att de inte dömer eleven, att läraren är rättvis, äkta och rak, att läraren 
visar respekt för eleven och att eleven kan lita på läraren. 

Redovisningen av resultatet utgår ifrån de förutsättningar som lärarna upplever som 
betydelsefulla i en lärandeprocess för elever i koncentrationssvårigheter (första frågeställning) 
vilket vävs ihop med vad eleverna upplever som betydelsefullt för det egna lärandet i lärarens 
undervisning (andra frågeställning). Tredje frågeställning besvaras genom att flätas in i 
ovanstående redovisning. Jämförelsen av de två undersökningsgruppernas upplevelser, lärarnas 
upplevelser av sin undervisning av elever i koncentrationssvårigheter och elevernas upplevelser 
av lärarnas undervisning ger svar på studiens syfte. 

Att skapa förutsättningar för elevers lärande 
Framträdande i lärarnas intervjuer är hur lärarna själva ser på lärande och hur de utifrån sin egen 
syn på lärande skapar förutsättningar för lärande för sina elever. Som ett fundament för lärande 
är själva skapandet av förutsättningar för lärande.  

En förutsättning för lärande anser lärarna är elevernas lika värde och denna förutsättning skapas 
genom lärarnas inkluderande synsätt och undervisning. Man kan här tala om ett 
rättviseperspektiv där alla lärarna utgår från inkludering som en bas för lärande. En annan 
förutsättning för lärande som en av lärarna nämner är att förebilder behövs för eleverna inom en 
och samma klass, vilket också främjas av en inkluderande undervisning. Otto uttalar att 

 
I en normal/vanlig klass, där finns det alltid förebilder som är positiva. Plockar du ut elever 
med svårigheter i speciella rum så har du bara … du har inga förebilder som är positiva. Du 
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har bara förebilder med besvär, olika sorts besvär … det kan vara läs- och skrivsvårigheter, du 
har alla koncentrationssvårigheter, alla har sin stora ryggsäck att bära på. Plockar vi in de här 
eleverna i normala, alltså normal är fel ord men vanliga klasser så får de förebilder och det är 
otroligt viktigt.     

 

I tillägg till inkludering som förutsättning för lärande finns en stark övertygelse hos lärarna om 
betydelsen av mötet med eleven som förutsättning för elevers lärande, detta i synnerhet för 
elever i koncentrationssvårigheter. Bemötande av eleven ses också av lärarna som en 
förutsättning för elevers lärande och då i större utsträckning för elever i 
koncentrationssvårigheter. Så här upplever Otto 

 

I de grupper där det finns koncentrationssvårigheter, de grupperna är ju oftast lite mindre så 
det är väldigt trevligt för då är det lättare att skapa de här mötena. När man hittar mötet med 
de här eleverna så kan man vara dödsäker på att man har en vän för livet. De här eleverna har 
ju, som många av de här eleverna, mycket trassligt runt sig på grund av osäkerhet framförallt. 
När man hittar det här och man lyckas skapa att de får någon sorts trygghet och lugn på 
lektionerna … man har igen för det sedan!     

  

Lärarnas möte med eleven och bemötande av eleven kan ses som byggstenar i lärar-elev 
relationen vilken av lärarna ses som en förutsättning för elever i koncentrationssvårigheters 
lärande. Annelie säger följande 

 
Forskarens fråga: Vilken betydelse har själva mötet lärare-elev för elever i 
koncentrationssvårigheter i deras lärande? Annelie: För mig betyder det att jag kan ha en elev i 
klassrummet och känna att han hänger med. Men det är ju utifrån mig som lärare. Vad han 
känner, det har jag väldigt svårt att avgöra. Men i och med att han inte stöter bort mig när jag 
försöker etablera en personlig relation, utan tvärtom anammar den, så fyller den ju antagligen 
en funktion för honom också… För mig är det ett sätt att arbeta kring de här eleverna. Det är 
ju att etablera en personlig relation. 

Inkludering som förutsättning för lärande 
Framträdande för lärarna i undersökningen är lärarnas människosyn där en långtgående strävan 
att inkludera alla elever i klassrummet finns som ett tydligt mål i deras profession. Lärarna ser 
på inkluderande undervisningsverksamhet som positiv och utvecklande både för elever i 
svårigheter som för elever utanför svårigheter. Man kan säga att inkluderingsperspektivet ligger 
djupt rotat hos dessa lärare och att lärarna ser inkludering som utgångspunkt för lärande. 
Perspektivet som framträder tydligast med hänsyn till inkluderande undervisningsverksamhet är 
rättviseperspektivet. För Annelie är det en självklarhet att alla elever behövs i klassrummet och 
hon uttrycker sig på följande sätt 
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Jag är ju inkluderande och jag utgår ifrån att alla behövs. Och det är … ja, det är bara en 
självklarhet. Och att vi alla tillför någonting. Även den personen som har dyslexi tillför 
någonting till gruppen därför att den får gruppen att uppmärksamma saker på ett annat sätt 
eller att vi måste kanske lösa saker på ett annat sätt. Jag ser det som positivt. 

 

Annelie förmedlar här en människosyn som understryker allas lika värde där olika elever 
kompletterar varandra och där olikhet ses som något värdefullt. Annelie understryker vidare 
rättviseperspektivet som viktig i hennes inkluderande undervisning med hänsyn till elever i 
koncentrationssvårigheter 

 
Att jag inkluderar eleverna tror jag utgår ifrån … faktiskt … mina grundläggande värderingar 
som människa. Det sitter betydligt djupare än någon yrkesidentitet eller någonting, utan det 
handlar om att alla behövs, alla är välkomna, ingen ska känna sig utanför. Det är som att … 
jag står inte ut med orättvisor, helt enkelt. Och det skulle vara orättvist att säga att de inte får 
vara med. 

 

Annette strävar liksom Annelie efter en inkluderande undervisningsverksamhet där hon finner 
det betydelsefullt att elever i koncentrationssvårigheter är en del av den stora gemenskapen  

 

Alltid vill jag, eller strävar jag efter att elever i koncentrationssvårigheter ska vara kvar i 
klassrummet och då vara en del av den här gemenskapen. För … att bli utpekad och utskickad, 
jag vet inte riktigt vad det fyller för funktion.   

 

Annette berättar att hon ser på människan som ett flockdjur som är i behov av att få vara med 
andra människor och skapa relationer och hon menar att ”det är ändå en gemenskap att få 
tillhöra en klass och vara delaktig i den”. Annette ser den sociala samvaron som en stor del av 
vårt liv och att exkludering från denna blir negativt. Att vara delaktig och inkluderad i 
gemenskapen har stor betydelse för lärandet anser Annette och hon talar om ett gemensamt 
lärande som kan leda till ett stärkande av individen 

 
Och är man i en grupp där det finns intresse så tror jag att man själv kan ryckas med och på 
något sätt lära tillsammans, lära av varandra. För det är ju alltid någon i gruppen som har ett 
hum eller vet vad man pratar om i till exempel litteraturhistoria. Och det kan vara spännande 
att få höra vad Robinson Crusoe handlar om från en klasskamrat istället för från läraren. Och 
det är ju också ett sätt att stärka individen, att de får visa sina kunskaper för de andra i 
gruppen. Jag tror de stärker och hjälper varandra. En del tar ju hellre hjälp av sina kompisar än 
av läraren och det är ju positivt också. Lär man någon annan så lär man väldigt mycket själv. 

 
                  

I likhet med Annelie och Annette har Otto en människosyn där han talar om allas lika värde och 
om vikten av att inkludera elever i koncentrationssvårigheter i den ”vanliga” undervisningen då 
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de annars blir utanför.  Otto pekar på betydelsen av positiva förebilder för elever med 
svårigheter i en inkluderande undervisningsverksamhet 

 
I en normal eller vanlig klass, där finns det alltid förebilder som är positiva. Plockar du ut 
elever med svårigheter i speciella rum så har du bara … du har inga förebilder som är positiva. 
Du har bara förebilder med besvär, olika sorts besvär … det kan vara läs- och skrivsvårigheter, 
du har alla koncentrationssvårigheter, alla har sin ryggsäck att bära på. Plockar vi in de här 
eleverna i normala, alltså normal är fel ord, men vanliga klasser så får de förebilder och det är 
otroligt viktigt. 

Om man ser till hur eleverna upplever lärarnas undervisning så uttrycker Lucas att Annelie är en 
bra människokännare och att hon framförallt är rättvis. För Lucas är det viktigt att man inte 
dömer ”hunden efter håren” för det är inte rättvist, tycker han och han uppskattar att Annelie 
inte dömer honom som många andra har gjort och att hon ger honom en chans.  

 
Hon är en bra människokännare. Framförallt, hon är rättvis. Det gillar jag med henne starkt… 
Hon dömer inte mig som många andra har gjort. För det vet jag att många andra har dömt mig 
kraftigt redan från början. Det är aldrig lätt att jobba med en lärare som har dömt en … som 
har redan satt ett stämpel, så att säga utan hon har gett mig en chans och jag har tagit den, tagit 
vara på den och det är därför vi kommer så bra överens. 

 

För Lucas blir Annelies människosyn om rättvisa en drivkraft och en förutsättning för hans 
lärande. Man kan säga att Lucas har hittat en länk till läraren som driver honom framåt i sin 
utveckling och i sitt lärande.  

 

Om man ser till elevernas erfarenheter och upplevelser av inkluderande och exkluderande 
undervisningsverksamhet så har alla tre eleverna någon gång under sin skoltid erfarenheter av 
exkluderande undervisningsverksamhet och erfarenheterna varierar från mycket positiva till 
mycket negativa. Stefan har enbart negativa minnen från sin skoltid på högstadiet där han gick i 
resursskola i en åldersblandat klass bestående av fem elever. Stefan berättar att han såg de andra 
eleverna som ”muppar” och att han inte kände sig likadan som dem          

        
Det var så att i en liten byggnad så var det fyra eller fem elever som var i olika åldrar. De var 
muppar. Alltså, jag vet inte helt hur jag ska förklara … jag ser mig inte likadan som dem. Och 
det gjorde inte lärarna heller, de förstod inte riktigt vad jag gjorde där efter ett tag.  

 

Stefan kunde inte identifiera sig med de andra eleverna i sin klass och han hade inga positiva 
förebilder att se upp till. Läraren Otto menar att det är av största vikt att elever i svårigheter är 
inkluderade i en stor klassgemenskap där det finns förebilder och Stefans upplevelser i den 
exkluderade verksamheten illustrerar och understryker Ottos synpunkt. Stefan går idag på 
nationellt program på gymnasiet där han deltar enbart i inkluderande undervisning och han 
tycker det är av betydelse att vara inkluderad i den stora gemenskapen. Han berättar att han 
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förut ”skämdes som ett djur” för att han gick i resursskolan och att det var ”inget kul” men att 
han nu tycker att han har utvecklats på alla sätt och vis 
 

Forskarens fråga: Är det viktigt att vara med i den stora gemenskapen? Stefan: Ja. Det tycker 
jag. För jag, jag vet inte… jag skämdes som ett djur för att jag gick där jag gick. Så det var… 
det var inget kul. 

 

I likhet med Stefan har Patrik negativa erfarenheter av exkluderande undervisningsverksamhet 
från tidigare skolgång. Patrik berättar att han under högstadiet var inkluderad i klassen men att 
han fick sitta själv därför att det ansågs att han inte klarade av att sitta med någon annan. Patrik 
tyckte inte om att sitta själv och berättar att han skolkade rätt mycket den tiden för att han inte 
ville vara inne på lektionerna 

 
Alltså, jag jobbade ju så där att jag satt … jag var ju inne med klassen men jag satt ju helt 
själv. Jag hade ett eget bord som jag fick sitta vid, för de ansåg att jag inte klarade av att sitta 
med någon annan. Men jag gick ju därifrån och satte mig med de andra … jag klarade inte 
sitta själv. Alltså, jag skolkade rätt mycket den tiden, så det var därför … jag skolkade för att 
jag inte ville vara där inne på lektionerna … för att det var liksom … så. 

 

Som lärarna pekar på här ovan är en viktig förutsättning för lärande att eleven inte känner sig 
utanför gemenskapen och man kan tänka sig att det var så Patrik kände sig, som utanför 
gemenskapen och att det var detta som ledde till att han skolkade från lektionerna. Idag går 
Patrik i årskurs två på individuellt program i gymnasiet. Individuellt program är en exkluderad 
skolverksamhet men i Patriks skola bedrivs undervisningsverksamheten utifrån ett inkluderande 
synsätt vilket framkommer i intervjun med Otto som undervisar på skolans IV-program. Patrik 
är inkluderad i en hel klass och han berättar att han slappnar av och känner sig hemma på Ottos 
lektioner. Patrik känner i likhet med Lucas att det är viktigt att läraren inte dömer ”hunden efter 
håren” som han upplevde på högstadiet, något han känner att Otto inte gör 

 
Forskarens fråga: När du kom till gymnasiet, hur tycker du att det har gått? Patrik: Det var en 
ny start. Helt och hållet. Nya lärare. Inte att man blev dömd efter hur man var … så där. 
Eftersom man har gått i högstadiet … och då hade de från sjuan till nian … liksom, då hade de 
dömt en redan när man började där … så vart man det tills man slutade. Nu vart det nya … 
man fick ju nya kompisar, nya lärare, mycket, mycket skönare. Lärarna är på en helt ny nivå 
jämfört med högstadiet. 

 

 Patrik upplever också att Otto inte ser ned på honom vilket han känner att andra lärare har gjort 
upp genom åren. Ottos människosyn med allas lika värde kan här sägas fungera som en 
utgångspunkt eller en förutsättning för Patriks utveckling och lärande. 
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Sammanfattning 

Framträdande är lärarnas människosyn där lärarna både på nationellt och på individuellt 
program eftersträvar att inkludera alla elever i den stora gemenskapen i en och samma klass. 
”Alla behövs” kan ses som ett ledord för lärarna med synen att eleverna kompletterar varandras 
utveckling och lärande. Rättviseperspektivet med allas lika värde ses av lärarna som 
utgångspunkt för lärande. En lärare visar på det gemensamma lärandet i en inkluderande 
undervisning vilket i sin tur kan stärka individen och en annan lärare pekar på vikten av 
inkludering utifrån att förebilder behövs för elever i koncentrationssvårigheter i deras lärande. 

Eleverna känner att det är viktigt att vara inkluderad i den stora gemenskapen i en hel klass 
utifrån allas lika värde och de upplever sig nu som inkluderade genom lärarnas människosyn att 
alla elever är lika mycket värda. Två av eleverna visar på negativa erfarenheter av tidigare 
exkluderande undervisningsverksamhet som består i att de kände sig utanför gemenskapen och 
det framkommer att en elev inte hade några positiva förebilder i den exkluderade klassen. 

Mötet med eleven som förutsättning för 
lärande 
Som beskrivit här ovan utgår lärarna i sitt arbete från en människosyn om att alla behövs och 
med fokus på allas lika värde. Man kan se lärandeprocessen som ett byggverk där de olika 
förutsättningarna fungerar som byggstenar som bygger på varandra för att få till stånd ett 
lärande. Sett utifrån detta perspektiv utgår lärarna i denna studie från sin människosyn och sin 
inkluderande elevsyn som första ”byggsten”, som en bas för elevers lärande. Går man vidare 
från denna bas så kan man se mötet med eleven som nästa ”byggsten”, som nästa förutsättning 
för att lärande ska ske. Lärarna finner att mötet med eleven är betydelsefull för alla elevers 
lärandeprocess men framförallt upplevs mötet viktigt för elever i koncentrationssvårigheter i 
deras lärande. Otto berättar på följande sätt om ett möte han upplevde som ömsesidigt 
betydelsefullt med en elev på en skola han arbetade på tidigare 

 
En flicka som hette S på ett IV-program som jag jobbade på, hon var mycket taggig och hade 
stora sociala svårigheter och någon lektion i början så sa jag till S att ”Till dig S, så kan man 
nästan aldrig höja pekfingret och säga skärp dig nu för då vet jag vad du gör. Du gör så här 
och höjer långfingret till mig”. Och då säger S ”Ja, det har du fan ta mig rätt i”. Efter detta så 
hade vi fått ett möte, då hade vi hittat där och sedan kunde jag faktisk höja pekfingret till 
henne. Men det var en lyckträff, inte alltid man har sånn tur. Och så uppstod det någon slags 
tillit. 

Ottos beskrivning av mötet med eleven S illustrerar hur hans personliga framtoning och 
humorn, i det här fallet, kan leda till att det skapas tillit vilket kan ses som en ingång, en 
förutsättning för lärande för denna elev som upplevdes som taggig och som utifrån sin bakgrund 
möjligtvis befann sig i koncentrationssvårigheter. Genom sin personliga framtoning lägger Otto 
grunden för en personlig relation till eleven. Ottos upplevelse av detta möte var att eleven 
fungerade bättre i skolan på grund av mötet.  

Ett annat sätt för att få ett möte med en elev är att använda beröm, säger Otto 
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Men den enklaste grejen för att de här mötena … det är beröm. Man får inte ens säga några 
negativa saker den första månaden, bara beröm, å vad duktiga, å vad bra. Beröm, beröm, 
beröm. 

 I mötet med eleven talar Otto vidare om att skapa trygghet. Om eleven känner att läraren förstår 
honom eller henne så uppstår en trygghet hos eleven vilket kan ses som en förutsättning för 
elevens lärande.  

 
Om man inte känner trygghet att läraren förstår mina svårigheter och kan möta mig där jag är 
som elev, utan läraren pratar hela tiden saker som jag inte förstår, då blir det en osäkerhet … 
och när jag är osäker så är jag inte trygg och då gäller hela tiden för mig att dölja att jag är 
osäker … och det vanligaste sättet att dölja sin osäkerhet är att inte ta tag i problemet, att 
gömma det … låtsas som det inte finns … det finns så många sätt att dölja sin osäkerhet och 
då att hitta någon sorts länk till de här man pratar med … så att de förstår det jag säger … de 
pratar så mycket om mötet … ska jag försöka förklara saker som jag känner så räcker inte 
orden till … det är trots allt en relation som man ska försöka skapa och den handlar om tillit. 
Skapa tillit, trygghet, att känna att nu kan jag. 

Annelie uttrycker sig på följande sätt om betydelsen av mötet mellan lärare och elev för elevens 
lärande 

 
För mig betyder det att jag kan ha en elev i klassrummet och känna att han hänger med.  Men 
det är ju utifrån mig som lärare. Vad han känner, det har jag väldigt svårt att avgöra. Men i 
och med att han inte stöter bort mig när jag försöker etablera en personlig relation, utan 
tvärtom anammar den, så fyller den ju antagligen en funktion för honom också… Men för mig 
är det ett sätt att arbeta kring de här eleverna. Det är ju att etablera en personlig relation. 

 

Annelie söker, genom mötet med eleven, att bygga upp en personlig relation till eleven i 
koncentrationssvårigheter. Annelie uttrycker här ett medvetet sätt att arbeta kring elever i 
koncentrationssvårigheter där mötet med eleven fungerar som ett led i skapandet av en personlig 
relation till eleven som i förlängningen kan leda till elevens lärande. Vidare berättar Annelie att 
hon tror att hennes elever känner sig sedda och inte dömda, att de känner sig förstådda och 
Lucas beskrivelse kan vara en bekräftelse av att eleverna känner sig förstådda 

 
Jag tycker för det första att hon förstår sig på elever… Hon förstår sig på mig bra, du vet och 
har jag något problem, alltså jag behöver inte ens säga vad det är för problem … alltså hon 
förstår sig på mig. Hon hjälper mig med allt jag behöver hjälp med, så att säga. Inte bara på 
hennes undervisning utan när hon suttit och arbetat själv och jag har behövt hjälp så har hon 
hjälpt mig. Det är det jag gillar också att hon förstår sig på eleverna. Hon lever sig in i 
undervisningen också men det är inte det att hon bara går in för att undervisa utan hon går in 
för att verkligen … för att det ska sitta i huvudet. 

 

Genom att Lucas i mötet med läraren känner sig förstådd så kan man säga att det uppstår någon 
sorts tillit till läraren som Otto nämnde här ovan. Känslan av förståelse kan också vara en 
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igångsättare av motivation. Känslan av tillit kan sägas vara ett led i utvecklingen av en personlig 
relation till eleven. Man kan känna, utifrån vad Lucas berättar, att han genom att bli förstådd av 
läraren kan tillgodogöra sig undervingen på ett kanske bättre sätt än annars. Lucas känner att 
Annelie i sin inlevelse i undervisningen har förmågan att förmedla kunskap så att det ”sitter i 
huvudet”. Detta kan bero på olika faktorer men en faktor kan vara lärarens förståelse av eleven 
som fungerar som en motiverande faktor i elevens lärande. 

Humor har tidigare nämnts som en faktor i mötet mellan lärare och elev vilket kan leda fram till 
att det uppstår en personlig relation mellan lärare och elev. Både Stefan och Patrik uttrycker att 
en positiv faktor i undervisningen är att läraren är glad och skrattar och inte tar allt på blodigt 
allvar. Stefan tycker att Annette är på bra humör hela tiden och att hon skrattar och Patrik 
upplever Ottos undervisning som intressant utifrån att det är roligt 

 
Han gör inte som andra lärare. Han lägger upp det på sitt egna sätt … lägger in en liten skruv 
på det så att det blir lite roligare för han skämtar alltid till det på något sätt och det är jäkligt 
kul, alltså. 

 

Lucas upplever också att humor är viktigt och han uppskattar det hos Annelie i hennes 
undervisning 

Men en annan grej, det är att hon är bra för att hon är inte så här att allting är inte blodigt 
allvar för henne. Utan hon tar det med en klackspark. Hon kan skratta på lektionerna och hon 
är inte hela tiden så allvarlig men ändå så är det bra undervisning och man lär sig bra på 
hennes lektioner. 

Sammanfattning 

Genom mötet med eleven bygger lärarna sina relationer till eleverna. Lärarnas strävan i mötet 
med eleven kan sägas vara att skapa trygghet och tillit i relation till eleven. Att skapa förståelse i 
mötet är också väsentligt för lärarna. Mötet med eleven ses som ”ingångsporten” till lärare-elev 
relationen och är betydelsefull för denne. Om det uppstår förståelse mellan lärare och elev i 
mötet, kan förståelsen ses som eller fungera som en motiverande faktor i elevens lärande. 
Personlig framtoning och beröm kan leda fram till att ett mellanmänskligt möte sker mellan 
lärare och elev. 

För eleverna är humor viktigt i mötet med läraren. Att lärarna är på gott humör och skrattar 
uppskattas av eleverna och kan sägas ha en motiverande effekt på elevens lärande då eleverna 
upplever undervisningen som intressant. Att en av eleverna känner sig förstådd av läraren i 
mötet med henne kan leda till att eleven, medvetet eller omedvetet, tillgodogör sig lärarens 
undervisning på ett bättre sätt än om mötet inte hade uppstått och han inte hade upplevt sig 
förstådd. 
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Bemötande av eleven som förutsättning för 
lärande 
Annette talar om att målet med hennes arbete som lärare från början handlar om att ”på något 
sätt hjälpa andra”. Annette säger vidare att hennes mål som lärare är att hjälpa och stärka eleven 
i klassrumssituationen och att utveckla deras kunskaper och att det också handlar om att hjälpa 
till att starka elevernas självförtroende och få eleverna att bli stärkta i sin identitet.  

I mötet med eleven finner Annette det viktigt att ge eleverna något positivt och detta, menar 
hon, gäller framförallt elever i koncentrationssvårigheter. På bakgrund av elevernas problematik 
blir lärarens bemötande av eleven betydelsefullt för elevens utveckling menar Annette. Man kan 
se bemötandet av eleven som nästa steg i processen mot utvecklingen av en personlig relation 
till eleven. 

Att stärka elevens självförtroende genom ett positivt bemötande 

Annette finner det betydelsefullt som ett led i elevens utveckling att stärka elevens 
självförtroende och detta kan ske genom ett positivt bemötande där Annette berömmer eleven. 
Annette anser att det positiva bemötandet för att stärka elevens självförtroende är av särskild 
betydelse för elever i svårigheter 

 
Jag tror personligen att elever som är rädda eller som har misslyckats i sin uppväxt, de är inte 
så jättesugna på att prestera för de har antagligen negativa förväntningar på sig själva.  Så då 
handlar det väl om att få dem att känna det här positiva igen. Och att även om man inte klarar 
det jättebra första gången så kanske man gör det nästa gång. Stärka självkänslan och 
självförtroendet, genom det positiva bemötandet. 

Annette arbetar medvetet med att stärka elevens självförtroende genom att ge eleven mycket 
positiv feedback. Hon berättar att det inte behöver vara efter en uppgift, det kan lika gärna vara 
efter en lektion att hon ger eleven beröm för att eleven har varit bra eller att eleven har haft bra 
åsikter i en diskussion. Annette försöker också, efter varje moment hon har gjort med eleverna, 
att ta sig tid och prata med eleverna en och en och höra hur eleven tyckte att det kändes och hon 
utgår alltid ifrån det positiva. Annette är noga med att ha samtal med alla elever därför att hon 
tror att alla är i behov av feedback och beröm på det de gör. 

I undervisningen upplever Stefan att Annette är på bra humör och att hon är positiv. Han känner 
att han får ordentligt med hjälp, att hon inte bara pekar utan hon förklarar lite mer. Stefan 
berättar att han trivs på Annettes lektioner och att han tycker det är roligt på lektionerna 

 
Hon är på bra humör hela tiden. Hon skrattar och … jag vet inte. Hon är aktiv. Hon sitter inte 
bara där och säger ”gör så här” utan när man vill ha hjälp så kommer hon och ger en ordentligt 
med hjälp… Hon pekar inte bara utan hon förklarar lite mer. 

 

Som tidigare nämnt så är ett av Ottos mål i hans undervisning att skapa tillit och trygghet i 
mötet med eleven vilket kan leda till en positiv utveckling för eleven. Ett sätt att uppnå ett möte 
med en elev kan vara genom att ge eleven beröm menar Otto. Ottos elev Patrik upplever att han 
får uppmuntran och beröm från Otto på hans lektioner och han uttrycker följande 
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Han såg aldrig ned på en när man gjorde fel. Gjorde man fel, då sa han bara … jag hjälper dig. 
Sedan så vart det rätt, liksom. Han sa aldrig att man var dålig, liksom. Det var det som gjorde 
att han var bra.  

 

För Patrik ledde detta till att han ville göra mer på lektionen, så att han fick beröm för det. Patrik 
ville göra mer när han fick beröm och man kan säga att genom Ottos positiva bemötande där 
han använder beröm och bekräftelse så känner Patrik sig stärkt och detta skapar motivation till 
arbete. Patrik upplevde också att han fick respekt genom Ottos positiva bemötande då Otto alltid 
hälsade på honom och tog i hand. Det kändes betydelsefullt för Patrik att läraren hälsade 

 
Ja, det är viktigt. För mig är det viktigt att hälsa. Man måste hälsa annars blir det … jag är 
väldigt reserverat mot annat nytt folk, så hälsar man på en då blir det som om man … bra, 
liksom.                  

 

Sammanfattning 

Lärarna finner att genom att bemöta eleverna positivt och ge beröm så leder detta till att 
elevernas självkänsla och självförtroende stärks. En av eleverna trivs på lärarens lektioner 
utifrån att läraren är glad och positiv och han tycker hennes lektioner är roliga. En annan elev 
känner sig stärkt genom lärarens positiva bemötande och beröm och detta leder till att eleven får 
motivation att arbeta mer på lärarens lektioner. Samma elev känner han får respekt av läraren 
genom ett positivt och personligt bemötande där läraren varje dag hälsar och tar eleven i hand. 

Lärare-elev relationen som förutsättning för 
lärande 
 Genom att inkludera eleven och skapa ett möte med eleven samt att bemöta eleven positivt så 
skapar läraren en relation till eleven. Elevernas uppfattningar om lärare-elev relationen handlar 
om hur läraren är som person och på vilket sätt läraren behandlar eleverna. 
För Annelie är målet för hennes arbete som lärare ” att varje elev ska utvecklas maximalt utifrån 
den elevens förutsättningar”. Hon känner att för en stor del av hennes elever så räcker det att 
hon förmedlar kunskap och gör det på ett så pass lockande sätt så att eleverna vill ta till sig 
kunskapen och att de vill uppnå sina betyg. Hon pekar vidare på att det sedan finns de elever 
som definieras som elever i koncentrationssvårigheter och hon upplever att för att arbeta med 
dessa elever måste hon alltid etablera en personlig relation med dem annars får hon inte med 
dem i undervisningen vilket innebär att de inte lär sig. Annelie tror utifrån sin egna praktisk 
pedagogiska erfarenhet att lärare-elev relationen har extremt stor betydelse för elever i 
koncentrationssvårigheter då hon anser att relationen hjälper eleven att ”ta in kunskaper i 
klassrummet”, relationen kan sägas vara en motivationsskapande faktor i elevernas lärande. 
Annelie pekar på att det är viktigt för läraren att snabbt etablera en personlig relation till dessa 
elever för att fånga upp dem så tidigt som möjligt i lärandeprocessen 
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Min erfarenhet är ju snabbare jag kan etablera en personlig relation med en elev som har 
någon form av koncentrationssvårighet desto lättare har jag att få med den personen i 
undervisningen. Och det baserar jag på mina erfarenheter under de tio år jag har undervisat… 
Min erfarenhet är att en personlig relation hjälper … dels hjälper det att eleven orkar med att 
uppföra sig i klassrummet eller ta in kunskaper i klassrummet och sedan så hjälper den till att 
jag kan från gång till gång avgöra vad som är… vad funkar idag, liksom … hur mycket orkar 
vi idag? 

 

Annelie upplever att den personliga relationen består väldigt ofta i humor. Hon tror att elever i 
koncentrationssvårigheter söker relationen till läraren som en överlevnadsstrategi för att få 
struktur för att klara av sitt lärande 

 
Alltså … jag har föreläsningar ibland och då är det alltid några som kommer fram direkt och 
frågar ”vad är det vi ska göra? Hur lång tid tar det? När kommer det att vara rast?  Vad är det 
där för bild?” Och då vet man ju nästan direkt att det här är en elev med 
koncentrationssvårigheter. Det här är en elev som behöver struktur, som behöver veta vad som 
ska hända för den blir nervös annars och den vill också på något sätt att ”nu vet du att jag är 
här och nu kan du titta på mig om jag går ut så vet du varför”. Alltså, det är ofta inte en uttalad 
strategi utan det är bara en överlevnadsstrategi för de här eleverna. Jag tror att lika mycket 
som att jag söker den här personliga relationen så gör eleven det själv för att klara av sin 
undervisning, för att klara av sitt lärande. 

 

Vidare upplever Annelie sig själv som personlig som lärare och hon finner att om man är 
tillåtande och intresserad av människor så är det inte så svårt att få med elever i 
koncentrationssvårigheter i undervisningen 

Är man inte så intresserad av människor utan kanske bara intresserad av ämne eller att följa 
Skolverkets normer eller följa skolans mål, det kanske bara handlar om kunskapsmässiga mål, 
då kommer man inte heller kanske att inkludera de här eleverna och man kommer kanske inte 
att förstå dem. Det krävs ju att man själv personligen, faktiskt hyser någon slags kärlek och 
intresse för alla elever. Även de som inte följer mallen direkt. 

 

Otto menar i likhet med Annelie att man som lärare måste tycka om människor och elever och 
att eleverna känner av om läraren tycker om dem 

 
När man går in i ett klassrum, då får man egentligen aldrig vara osäker. Man måste vara säker 
i sin roll. Man måste lyssna och känna av … och egentligen om man tar i riktigt, även om det 
låter fånigt så måste man nästan älska de som är där. Annars är det kämpigt, annars får man 
det själv kämpigt. Det är klart att inte alla dagar kan vara så, det vore ju utopi men man måste 
tycka om ungar. Annars kan du hoppa av, annars kan du inte bli lärare.   
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Patrik upplever att han har en väldigt bra relation till Otto. Han känner att Otto bryr sig väldigt 
mycket och det betyder mycket för Patrik, han tycker det är trevligt när någon bryr sig. Han 
upplever att han slappnar av och att han känner sig mer hemma hos Otto och berättar följande 
om relationen till Otto 

 
Den är väldigt bra. Riktigt bra relation för han tar liksom hand om en när man är i skolan hela 
tiden. Kommer fram, snackar med en, hälsar på en, ”hur är läget”, kollar liksom. 

 

På frågan om han tror att relationen till Otto har någon betydelse för hans lärande svarar Patrik 

 
Det är klart det betyder … för att man vill ju hellre vara hos honom än hos någon annan när 
det är så. Det är så här, jag är ju hellre med han istället för de andra lärarna. 

 

Patrik är hellre hos Otto då han upplever att de andra inte visar samma respekt och han säger att 
han har jättesvårt för folk som inte visar respekt, då kan inte han göra det tillbaka. Patrik 
upplever också Otto som äkta rakt igenom, att han inte ändrar sig utanför klassrummet till 
exempel och det gillar han.  

 
Det är inte som om han lägger på en lärarfasad, liksom … och sedan är annorlunda. Han är 
den han är, liksom. 

 

Patrik känner att Otto är ärlig och att han kan lita på honom, något som är viktigt för Patrik som 
uttrycker sig så 

 
Jag vet inte alltså … det har alltid varit så sedan jag var liten. Jag måste ha någon jag kan lita 
på, jag litar inte på alla. Jag har skitsvårt för det. Jag måste titta och tänka efter, liksom … det 
tog mig kanske två månader att lita på Otto även fast han var likadan hela tiden. Det tog rätt 
lång tid. Nu litar jag på honom till hundra procent. 

 

På samma sätt som Patrik känner Lucas att han har en mycket bra relation till Annelie. Lucas 
upplever att Annelie är bra med människor och han känner att folk som är bra på människor går 
han bra ihop med. Lucas tycker att Annelie är samma person i och utanför klassrummet, hon är 
bara sig själv och han tycker som Patrik att man ska inte ändras i och utanför jobbet. Att 
Annelie bryr sig och är äkta betyder mycket för Lucas 

 
Alltså, annars … man ledsnar ju på skolan, undervisningen. Mycket handlar ju om det, man 
ska vara äkta … man ska bry sig. Det känns viktigt. Jag vet att jag har funkat bättre med folk 
som bryr sig som jag tycker är helt äkta… Annelies lektioner trivs jag alltid på, men det är ett 
ämne där vi fick en bok och så skulle vi läsa det och det och det. Och det funkar inte, det här 
får jag IG i. Jag har inte ens läst det han har sagt åt mig att läsa. 

 32 
 



 

 

Lucas visar här hur mycket lärar-elev relationen till Annelie betyder för hans motivation som 
leder till hans lärande och utveckling 

 
Hon bryr sig. Hon bryr sig om jag utvecklas eller inte. Vissa skiter ju fullständigt i det. Det 
tycker jag är viktigt, att man bryr sig. Bryr sig om elevens utveckling. Och på så sätt utvecklar 
man ju sig själv också. 

 

Annette tror att lärare-elev relationen har stor betydelse för elever i koncentrationssvårigheter. 
Har man den här relationen så kan elever förvänta sig en större förståelse från läraren menar 
Annette. Annette känner vidare att hon måste ha lärare-elev relationen till eleven för att få just 
elever i koncentrationssvårigheter i mål med kursen. Hon anser att det tar tid att bygga upp en 
relation till eleven men att det är värd det.  

Stefan, Annettes elev anser att relationen mellan läraren och eleven är avgörande för om läraren 
ska nå fram till eleven i undervisningen och han känner att det är viktigt att läraren och eleven 
måste komma överens 

 

Den [relationen] är avgörande där, skulle jag säga. För att … man måste ju kunna komma 
överens med läraren, för då blir det en bra lärare. Annars så är det ju bara pest och pina att 
göra det. Då går man … sätter sig hellre i matsalen istället och gör något annat än att gå på 
lektionen. 

Sammanfattning 

Alla lärarna anser att lärare-elev relationen är viktig för elever i koncentrationssvårigheter i 
deras lärande. Två av lärarna nämner att det är av stor betydelse att man som lärare är 
intresserad av människor och att det är bra om man tycker om sina elever annars kan det bli 
svårt att ha detta arbete. Om man har en lärare-elev relation så kan eleverna förvänta sig en 
större förståelse av läraren anser en av lärarna vilket motiverar till lärande. En lärare menar att 
en personlig relation till läraren hjälper eleven att ta in kunskaper i klassrummet, där relationen 
kan ses som en motivationsskapande faktor i elevens lärandeprocess. Vidare menar samma 
lärare att eleven i koncentrationssvårigheter söker själv relationen till läraren som en 
överlevnadsstrategi för att klara av sitt lärande och där relationen skapar struktur för eleven i sitt 
lärande. 

För eleverna består lärare-elev relationen i hur läraren är som person gentemot eleverna samt på 
vilket sätt läraren behandlar eleverna och för eleverna ingår följande faktorer i en bra lärare-elev 
relation; att lärarna bryr sig, att de har humor, att de inte dömer eleven, att läraren är rättvis, äkta 
och rak och att läraren visar respekt för eleven. Alla eleverna upplever att de har en bra relation 
till sin lärare och två av eleverna upplever att relationen är mycket bra.  Eleverna känner att det 
är viktigt att kunna lita på läraren, detta skapar en situation av tillit mellan lärare och elev vilket 
kan leda till att det skapas motivation för lärande. En elev upplever att han får respekt av läraren 
genom lärare-elev relationen och två elever upplever att lärarna är ärliga och äkta i sin person då 
de inte ändrar personlighet utanför klassrummet. En elev upplever att lärare-elev relationen är 
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avgörande om läraren ska kunna nå eleven i undervisningen och två av eleverna upplever utifrån 
en motivationsfaktor att relationen till läraren är viktig för deras eget lärande och utveckling. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen utgår från studiens tre frågeställningar. I analysen av lärarnas intervjuer 
(första frågeställning) ser lärarna inkludering som en förutsättning för elever i 
koncentrationssvårigheter i deras lärande. Då studiens sista frågeställning handlar om 
inkludering kommer inkludering som förutsättning för lärande att behandlas i 
resultatdiskussionens sista avsnitt. 

Lärarnas uppfattningar om den egna undervisningen med hänsyn till 
elever i koncentrationssvårigheter 

Framträdande i lärarnas intervjuer är hur lärarna själva ser på lärande och hur de utifrån sin egen 
syn på lärande skapar förutsättningar för lärande för sina elever. Det övergripande temaområde 
att skapa förutsättningar för elevers lärande utkristalliseras i analysen av lärarnas intervjuer och 
handlar om hur lärarna medvetet arbetar för att skapa förutsättningar för elevers lärande, mer 
specifikt elever i koncentrationssvårigheters lärande. De förutsättningar som lärarna uppfattar 
som betydelsefulla i en lärandeprocess för elever i koncentrationssvårigheter är inkludering av 
eleven i det vanliga klassrummet, lärare-elev relationen, mötet med eleven och bemötande av 
eleven. 

Lärarnas möte med eleven  

Lärarnas möte med eleven och bemötande av eleven kan ses som byggstenar i lärar-elev 
relationen vilken av lärarna i studien ses som en förutsättning för lärande med hänsyn till elever 
i koncentrationssvårigheter. Studiens resultat visar at lärarna bygger sina relationer till eleverna 
genom mötet. Lärarnas strävan i mötet med eleven är att skapa trygghet och tillit i relation till 
eleven och Scheff (1998) pekar på vikten av att bygga stabila sociala band för att elever ska 
känna trygghet och tillit. Studiens resultat visar att om det uppstår förståelse mellan lärare och i 
elev i mötet så kan förståelsen ses som eller fungera som en motiverande faktor i elevens 
lärande. Ericsson (2006) pekar på att olika situationsbundna faktorer kan ha betydelse för barn 
med sekundära koncentrationssvårigheter och enligt Barkley (1997) kan grad av 
motivationshöjande stimulering vara en sådan faktor som kan ha betydelse för barns 
koncentrationssvårigheter. Utifrån ovanstående kan man se förståelse som uppstår i mötet 
mellan lärare och elev som en motivationshöjande stimulering som har betydelse för en elev 
med sekundära koncentrationssvårigheter i denne elevens lärande. 

Lärare-elev relationen 

Alla lärarna i denna studie betraktar lärare-elev relationen som betydelsefull för elever i 
koncentrationssvårigheter i deras lärande. Hugo (2007) pekar på betydelsen av den relation som 
uppstår i mötet mellan lärare och elev för eleverna i hans studie i deras lärande där det fanns läs- 
och skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter bland eleverna. Enligt Aspelin (2010) är det 
av betydelse att läraren kan bygga förtroendefulla relationer för att stimulera elevernas framsteg 
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och detta gör läraren genom att engagera sig i elevernas kunskapsutveckling. Två av denna 
studiens lärare nämner att det är av stor betydelse att man som lärare är intresserad av 
människor och att det är bra om man tycker om sina elever annars kan det bli svårt att ha detta 
jobb. Aspelin (2010) anser att det är genom själva relationen mellan lärare och elev att 
utbildning försiggår och inte primärt utanför eller innanför lärare och elever.  

Skolverket (2008) visar likaså på vikten av lärare-elev relationen för att möta elevers olika 
behov ”där lärarens förhållningssätt präglas av en tilltro till elevens förmåga, ett engagemang 
och en lyhördhet inför elevens behov” (s. 58). 

Elevernas uppfattningar om lärarnas undervisning 

Faktorer som eleverna i denna studie upplever som betydelsefulla för sin utveckling och sitt 
lärande är att det finns ett positivt möte mellan lärare och elev som präglas av medmänsklighet, 
bemötande av läraren, att läraren har en personlig eller mellanmänsklig relation till eleven och 
genom denne har förståelse för eleven samt lärarens elevsyn och människosyn.   

Ett positivt möte mellan lärare och elev 

En av eleverna i studien känner sig förstådd av läraren i mötet med läraren och känner att detta 
är betydelsefullt för hans utveckling. Enligt Persson (2007) kan man som pedagog utifrån ett 
relationellt perspektiv få större förståelse för vilka faktorer i miljön som ger upphov till 
svårigheter för en elev och inte som i ett kategoriskt perspektiv förlägga problematik enbart till 
eleven. Möjligtvis kan det vara så att läraren här utgår från ett relationellt perspektiv och utifrån 
detta får en större förståelse för upphov till svårigheter vilket skapar en större förståelse av 
eleven i mötet med honom. Birnik (1998) pekar på att lärare behöver ha kunskaper om hur 
mötet med eleven kan utformas för att stimulera elevens lärande. Birnik (1998) jämför 
undervisningsprocessen med psykoterapiprocessen och lyfter fram betydelsen av empatisk 
förmåga hos både terapeuten och läraren och pekar på den empatiska förmågans roll för 
relationen mellan lärare och elev och därigenom för elevens utveckling och inlärning. 

Mellanmänsklig relation 

För eleverna i studien består lärare-elev relationen i hur läraren är som person gentemot 
eleverna samt på vilket sätt läraren behandlar eleverna. För eleverna ingår följande faktorer i en 
bra lärare-elev relation; att lärarna bryr sig, att de har humor, att de inte dömer eleven, att 
läraren är rättvis, äkta och rak och att läraren visar respekt för eleven. Birnik (1998) ser 
lärararbetet som ett ”människovårdande” yrke där han beskriver lärarens och elevens relation 
som en mellanmänsklig relation där läraren är en medmänniska med en specifik personlighet 
och där empatisk förmåga är av betydelse för elevens utveckling och inlärning. För Birnik 
(1998) är det betydelsefullt att integrera både roll och person i själva lärarrollen och om ett 
genuint möte ska komma till stånd krävs det enligt honom att individerna i mötet framträder mer 
som personer än som rollfigurer. När läraren, enligt Birnik (1998), som person möter eleven 
som person underlättar det deras mellanmänskliga möte och detta ser man exempel på i 
elevernas ovanstående beskrivelser av hur de upplever lärare-elev relationen. I Hugos (2007) 
studie visar resultatet att möten där läraren framträder som en riktig person och inte som någon 
lärarroll har varit en förutsättning för elevernas lärande och detta kan sägas gälla även i denna 
studie där eleverna upplever att det skapas motivation för lärande genom att läraren bryr sig och 
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att man kan lita på läraren. Det skapas här en situation av tillit mellan lärare och elev vilket kan 
skapa motivation för lärande.  

Ser man på orsaker till elevers skolmisslyckanden så relaterar eleverna i Skolverkets rapport 
(1995) sina avhopp i gymnasieskolan främst till skolrelaterade faktorer som lärarna, 
undervisningen och skolmiljön som leder till skoltrötthet. Man kan se det som 
uppseendeveckande att eleverna i Skolverkets rapport (1995) relaterar sina avhopp från 
gymnasieskolan främst till skolrelaterade faktorer där en av faktorerna var lärarna och man kan 
vidare ställa frågan om vad detta berodde på hos lärarna och om det hade sammanhang med att 
lärare-elev relationen hade uteblivit? Enligt Aspelin (2010) utgör förmågan att stå i relation till 
barn och ungdomar grunden för lärarens kompetens. Då det sociala livet i skolan enligt Aspelin 
(2010) har blivit allt mer oförutsägbart så kan inte dagens lärare längre räkna med att bemötas 
som auktoriteter vilket betyder att läraren behöver en ”avancerad förmåga att förhålla sig i och 
till relationer” (s.10). 

Inkluderande och exkluderande undervisningsverksamhet – 
lärarnas och elevernas uppfattningar 

Lärarnas uppfattningar om den egna människosynen 

Framträdande i denne studiens resultat är lärarnas människosyn där lärarna både på nationellt 
och individuellt program eftersträvar att inkludera alla elever i den stora gemenskapen i vanlig 
klass. Lärarna har alla uppfattningen att alla (elever) behövs och den rådande synen bland 
lärarna är att eleverna kompletterar varandras lärande. Man kan tolka eller förstå detta på olika 
sätt och ett sätt att förstå ovanstående är att lärarna inte utgår från ett individinriktat perspektiv 
där man betraktar koncentrationsförmåga som något personligt, som enligt Ericsson (2006) är 
vanligt bland pedagoger, psykologer och läkare, men att de utifrån ett relationellt perspektiv ser 
på koncentrationsförmåga som situationsbunden och beroende av omgivningen där man utgår 
från att uppmärksamhet utvecklas genom lärande i samspel med andra (Ericsson, 2006). Genom 
att inkludera elever i koncentrationssvårigheter i det vanliga klassrummet kan elevens 
koncentrationsförmåga utvecklas genom lärande i samspel med andra och detta vill gynna denne 
elevens lärande. En lärare i denna studie visar på det gemensamma lärandet i en inkluderande 
undervisning vilket i sin tur kan stärka lärandet och en annan lärare i studien pekar på vikten av 
inkludering utifrån att förebilder behövs för elever i koncentrationssvårigheter i deras lärande.  

Lärarna ser också rättvisepersperspektivet med allas lika värde som utgångspunkt för elevernas 
lärande. Man kan se detta som att lärarna har ett positivt differentiellt synsätt där variation ses 
som en möjlighet och inte som ett hinder. Enligt Gindis (1999) var det Vygotskys övertygelse 
att endast en differensierad lärmiljö kan utveckla högre psykologiska funktioner och 
personlighet hos ett barn med en funktionsnedsättning och att kompensation för den sekundära 
defekten äger rum inom barnets proximala utvecklingszon i en vanlig sociokulturell miljö 
genom erfarenhet och möjligheter så nära det vanliga som möjligt. 

En av lärarna ser den sociala samvaron som en stor del av vårt liv och att exkludering från 
denna blir negativt. En annan lärare talar om vikten av att inkludera elever i 
koncentrationssvårigheter annars bli de utanför. 

 37 
 



 

Elevernas uppfattningar om lärarnas människosyn 

I denna studie visar resultatet att eleverna känner att det är viktigt att vara inkluderad i den stora 
gemenskapen i en hel klass utifrån allas lika värde. Eleverna i studien känner sig inkluderade 
genom lärarnas människosyn där alla elever är lika mycket värda. Skolverkets rapport (2001) 
Utan fullständiga betyg-Varför når inte alla elever målen? visar att flera av orsakerna till 
elevers skolmisslyckanden i grundskolan beror på skolrelaterade faktorer som bland annat 
skolpersonalens attityder till eleverna. I föreliggande studie har alla lärarna en människosyn som 
bygger på allas lika värde vilket, kan man säga, medför en attityd som upplevs positivt av 
eleverna. Man kan säga att lärarna genom sin inkluderande människosyn, enligt Oliver (Thomas 
& Vaughan, 2004) frångår normalitetsbegreppet och ser olikhet som en positiv kraft. 

Två av eleverna i denna studie visar på negativa erfarenheter av tidigare exkluderande 
undervisningsverksamhet som består i att de kände sig utanför gemenskapen. Hugo (2007) visar 
i sin studie att skolvardagen är komplex och att det inte går att kategoriskt säga att exkludering 
av elever utanför det vanliga klassrummet är positivt eller negativt. ”Om särskiljandet ifrån den 
normala skolformen är positivt eller negativt beror på vad eleverna bär med sig i sitt 
erfarenhetsförråd, i vilket sammanhang det sker och hur individerna upplever situationen och de 
möten som sker” säger Hugo (2007, s. 155-156) och han pekar på att det som är det viktiga är 
hur eleverna erfar sammanhanget. 

Metoddiskussion 

Val av metod 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar valdes studiens metod som är den kvalitativa 
forskningsintervjun. Enligt Kvale (1997) är forskningsintervjun en specifik form för samtal där 
kunskap skapas. Forskningsintervjun ingår enligt Kvale (1997) under den professionella 
intervjun som har ett särskilt syfte och struktur och har systematiska frågetekniker samt 
reflektionssätt. Enligt Kvale (1997) karakteriseras forskningsintervjun av ”en metodologisk 
medvetenhet om frågeformer, fokusering på det dynamiska samspel som utvecklas mellan 
intervjuare och intervjuad och en kritisk uppmärksamhet på det som sägs” (s. 26). 
Forskningsintervjun valdes som metod utifrån synen att kunskap skapas genom samtal där det 
dynamiska samspel mellan intervjuare och intervjuad har upplevts som en betydelsefull del av 
kunskapsskapandet. Syftet med denne studiens kvalitativa forskningsintervju har varit att förstå 
ämnen från livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv (Kvale, 1997) och i själva samspelet 
mellan intervjuare och intervjuad har det upplevts ett stort mått av lärande och utveckling från 
forskarens sida för att förstå den intervjuades livsvärld.  

Kvale (1997) talar om att det vanligen råder en maktasymmetri i den professionella intervjun 
”eftersom det är en professionell intervjuare som har i uppgift att ställa frågor till en mer eller 
mindre frivillig och naiv intervjuperson” (s. 26) och en medvetenhet kring detta har under alla 
sex intervjutillfällen eftersträvats för att undvika subjektivitet från forskarens sida och ut av 
etiska skäl gentemot intervjupersonerna. Maktassymmetrin upplevdes inte som påtaglig under 
intervjusituationerna med lärarna men var påtagligare i intervjusituationerna med eleverna där 
en maktbalans redan fanns i egenskap av att jag som intervjuare är vuxen och är lärare. Jag 
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eftersträvade emellertid en hög grad av medvetenhet kring detta för att påverka 
intervjupersonerna och således resultatet i minsta möjliga mån. 

Den halvstrukturerade forskningsintervjun är enligt Kvale (1997) inte ett öppet samtal och den 
är inte ett strängt formulerat frågeformulär och den genomförs utifrån en intervjuguide som 
fokuserar på vissa teman med förslag till frågor. Jag har valt halvstrukturerade 
forskningsintervjuer som möjliggör en flexibilitet kring intervjuprocessen. Den kvalitativa 
forskningsintervjun valdes som metod i studien då jag som forskare enligt Bryman (2002) 
”eftersträvar en nära relation till de personer som studeras för att han eller hon (jag) ska kunna 
uppfatta världen på samma sätt som de gör (”se världen med deras ögon”) (s. 272). Bryman 
(2002) talar här om närhet i kvalitativ forskning kontra distans i kvantitativ forskning där 
forskerna inte är involverade i undersökningspersonerna. Under intervjusituationerna upplevdes 
en närhet till intervjupersonerna vilket jag som forskare upplevde som betydelsefullt i 
förståelsen av den intervjuades livsvärld. Jag har dock varit uppmärksam på kritik av kvalitativ 
forskning som alldeles för subjektiv utifrån det nära och personliga förhållande som etableras 
med undersökningspersonerna. 

Studiens syfte är att studera hur tre elever i koncentrationssvårigheter och deras tre lärare, i 
lärarens undervisning, upplever lärare-elev relationen i fråga om elevens lärande och jag strävar 
efter ”en förståelse av beteenden, värderingar och åsikter i termer av den kontext i vilken 
undersökningen genomförts” (Bryman, 2002, s. 273). I motsättning till detta talar Bryman 
(2002) om hur kvantitativa forskare vill att deras data ska kunna generaliseras till en relevant 
population och han talar om generalisering kontra kontextuell förståelse.  

Den ursprungliga idén i studiens forskningsplan var att använda kvalitativa forskningsintervjuer 
tillsammans med ostrukturerade observationer som datainsamlingsmetoder där tanken var att 
dessa skulle komplettera varandra och på så vis leda fram till ett klarare och tydligare resultat 
och ge en mer giltig information (Kvale, 1997). Min tanke med att använda olika 
datainsamlingsmetoder var att dessa skulle komplettera varandra och ge en djupare beskrivning 
och förståelse av elevernas och lärarnas livsvärldar. Enligt Angrosino (2005)  används 
observationsmetoder i studier som använder intervju som datainsamlingsmetod för att 
komplettera intervjupersonernas ord med information om kroppsspråk och gester. Genom 
observation registreras olika beteenden och syftet med ostrukturerad observation enligt Bryman 
(2002) är att ” så detaljerat som möjligt notera hur deltagarna i en miljö beter sig och att ge en 
narrativt hållen beskrivning av det beteendet” (s. 176). Genom att använda ostrukturerad 
observation i tillägg till forskningsintervju som metoder i studien kompletterar man 
intervjupersonernas ord (i intervju) med information om deras beteenden (i observation) vilket 
möjligtvis hade visat ett klarare och tydligare resultat. Nackdelen med observationsmetoden 
enligt Patel och Davidson (1991) är att den är dyr och tidsödande och utifrån föreliggande 
studiens tidsramar blev jag under arbetets gång medveten om att det inte fanns någon möjlighet 
att använda observation i tillägg till forskningsintervju som metod i studien. 

Förslag till vidare forskning 

Föreliggande studie visar på behovet av forskning om det som av Hugo (2007) benämns som 
det förändrade läraruppdraget i den nya gymnasieskolan. Enligt Aspelin (2010) har det sociala 
livet i dagens skola blivit allt mer komplext vilket enligt honom innebär att lärare i allt större 
omfattning behöver en avancerad förmåga att förhålla sig i och till relationer. Relationell 

 39 
 



 

pedagogik är ett område som enligt Aspelin (2010) är i expansionsfas och han pekar på att 
intresset för ämnet har ”vuxit enormt” (s. 7) de senaste tio åren. Detta kan vara en indikation på 
att det finns ett behov av förklaring och förståelse av pedagogens förändrade uppdrag där 
dagens lärare inte längre enligt Aspelin (2010) kan ”förlita sig på fasta och till synes naturgivna 
ordningar i undervisningen och inte heller räkna med att bemötas som auktoriteter enbart utifrån 
den position han/hon innehar (s. 10).  

Skolverkets (2008) kunskapssammanställning Studieavbrott och stödinsatser i gymnasieskolan 
pekar samtidigt på att studier av särskilt stöd i gymnasieskolan är mycket få. Detta kan tänkas 
ha sammanhang med att en ny gymnasieskola har uppstått men att lärarutbildningen inte helt 
har hängt med i vad en ny gymnasieskola innebär i själva verket för lärarna i deras undervisning 
och pedagogiska uppdrag och att den ”gamla” gymnasieskolan finns kvar i vårt medvetande.  

Den mer traditionella forskningen om elevers koncentrationsförmåga i olika situationer ur ett 
individinriktat perspektiv skulle kunna kompletteras med forskning om hur 
koncentrationsförmåga respektive koncentrationssvårigheter kan uppstå och hur det kan tolkas 
och förstås? Olika lärare uppfattar koncentrationsförmåga ur olika perspektiv och det vore 
värdefullt mot bakgrund av Hugos (2007) och denne studiens resultat, som visade att 
mellanmänskliga relationer mellan lärare och elev var avgörande för elever i 
koncentrationssvårigheters lärande, att genom forskningen få mer kunskap om människans 
interaktion och dens betydelse för elevers motivation och koncentrationsförmåga som är en 
förutsättning för deras lärande.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide för elever februari 2010 

 
• Vad känns positivt i lärarens undervisning? 

 
• Hur är din relation till läraren? Beskriv och berätta. 

 
• Har du all undervisning i stor studiegrupp eller deltar du i någon mindre 

undervisningsgrupp och i så fall hur upplever du undervisningen i stor eller liten 
studiegrupp? 
 

• När är det intressant i undervisningen? När är det ointressant i undervisningen? 
Vad är det som påverkar detta, tror du? 
 

• Hur upplever du relationen till läraren utanför klassrummet, t.ex. i korridorer 
eller matsal? 
 

• Hur trivs du på lektionerna? Beskriv och berätta. 
 

• Hur tycker du en bra lärare ska vara? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 44 
 



 

Bilaga 2 Intervjuguide för lärare februari 2010 

• Vad är målet för din undervisning/ditt arbete som lärare? 
 

• Kan du beskriva hur du når detta mål? 
 

• Vad innebär det för dig att undervisa elever i koncentrationssvårigheter? 
Positiva – negativa erfarenheter? 
 

• Kan du beskriva på vilket sätt du arbetar med elever i koncentrationssvårigheter 
i din undervisning? 
 

• Använder du någon särskild pedagogisk modell i din undervisning? Beskriv och 
berätta. 
 

• Hur individualiserar du i din undervisning? 
 

• Vilken betydelse har själva mötet lärare-elev för koncentrationssvårigheters 
lärande? 
 

• Strävar du efter att hålla kvar elever i koncentrationssvårigheter i det ”vanliga” 
klassrummet och på så vis inkludera eleven i den stora gemenskapen? Varför? 
Varför inte? 
 

• Vilka fördelar och/eller nackdelar finns i vardagsundervisningen i att inkludera 
eller exkludera elever i koncentrationssvårigheter, enligt dig? 
 

• Vilken betydelse tror du att lärare-elev relationen har för elever i 
koncentrationssvårigheter? 
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