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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de lärare som tog sig tid till att delta i vår studie. Det är tack vare 

er som denna studie har varit möjlig att genomföra. Våra handledare Liselott Fritzdorf och 

Kristina Holmberg har varit till stor hjälp genom att vägleda och ge tips genom hela arbetet. 

Och framförallt för att ni har bekräftat oss och vårt arbete under vägens gång. 

Halmstad i januari 2011 

Johanna Castmo Mattias Strömberg 
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Abstract 

Examensarbete inom lärarutbildningen 61 -90 hp 

Titel: Uppfattningar av lärarbekräftelse i skolsituationer – fenomenografisk studie ur ett 

lärarperspektiv 

Författare: Johanna Castmo och Mattias Strömberg 

Termin och år: Vårterminen 2011 

Kursansvarig institution: Lärarutbildningen i Halmstad 

Huvudexaminator: Anders Nelson 

Examinatorer: Mattias Nilsson och Jeanette Sjöberg 

Handledare: Liselott Fritzdorf och Kristina Holmberg 

Nyckelord: Bekräftelse, Fenomenografi, Lärare, Uppfattning 

Bakgrund:  

Vi som skrev denna studie har ett intresse för relationer inom skolundervisning. Vi ville 

genom denna studie ta reda på vilka uppfattningar lärare i tidiga grundskolan har av 

lärarbekräftelse till elever i skolsituationer. Problemformuleringen runt vår studie var att ta 

reda på hur lärare uppfattar fenomenet lärarbekräftelse till elever i skolsituationer för att 

erbjuda kunskapsbidrag om och möjligheter till reflektion av lärares möte med elever i 

skolsituationer.  

Syfte:  

Vårt syfte med denna studie var att upptäcka och beskriva variationer i olika uppfattningar av 

fenomenet lärarbekräftelse till elever i skolsituationer. 

Metod:  

Genom att undersöka någons uppfattningar av ett fenomen så blev en kvalitativ metod med 

intervjuer av lärare utgångspunkten. Dessa uppfattningar ville vi sedan kategorisera för att 

hitta likheter och skillnader mellan lärares uppfattningar. Vår empiriska studie kopplades 

samman med litteratur, tidigare forskning och teorier som berörde fenomenet. 



 

 

6 

Resultat:  

Utifrån vår empiriska undersökning då det gällde att sätta sig in i hur lärare uppfattar 

fenomenet lärarbekräftelse till elever i skolsituationer så kom vi fram till att det fanns flera 

olika uppfattningar av fenomenet. Fenomenet uppfattas utifrån att det finns komplexitet och 

begräsning i skolsituationer som försvårar lärares möjligheter att bekräfta alla elever. 

Lärarbekräftelse uppfattas vara ett behov som elever behöver få tillgodosett i sina 

skolsituationer för att ett lärande ska ske. Lärare bör vara medvetna om att lärarbekräftelse är 

värdeladdat vilket kan skapa positiva såväl negativa konsekvenser av elevers känslor, 

självbild, lärande, motivation och beteende.  

Betydelse för läraryrket:  

Genom att lärare börjar lyfta blicken mot bekräftelse som en del av ett pedagogiskt möte så 

öppnas en medvetenhet som gör det lättare för lärare att veta hur de ska agera i mötet med 

elever. Lärare bör bli medvetna om att deras sätt att agera och förhålla sig till elever är en 

ständig bekräftelse.  Lärarbekräftelse bör inte enbart uppfattas som en bedömning utan det 

måste finnas en balans mellan att värdera elevers kompetenser och att visa intresse till att vilja 

vet hur elever tänker och vad elever gör. Lärarbekräftelse har betydelse för att stärka elevers 

självbild och elevers förmåga att värdera sina egna kompetenser.  
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1. Inledning 

Upprinnelsen till denna studie uppkom ifrån vår verksamhetsförlagda utbildning där vi har 

upplevt att undervisning handlar om så mycket mer än att lära ut ämneskunskaper. I varje 

situation som lärare möter elever så finns det signaler som sänder ut budskap.Vi upplever att 

undervisning är en mötesplats där lärare och elever bekräftar varandra. Filosofen Martin 

Buber (Sällström, 1997)1 menar att människan vill bli bekräftad i sin existens av andra 

människor och får man inte det erkännandet så är det svårt att utvecklas som människa. 

Undervisning är en mötesplats där lärare och elever gör varandra synliga med blickar, gester 

och ord.  Lärare och elever möter varandra, elever möter elever och lärare och elever möter en 

undervisningsmiljö. Men det är inte alltid att man som lärare tänker på vad blickar, ord eller 

gester ger för signaler till elever eller vilka konsekvenser det får för elevers skolsituationer. Vi 

ser en problematik utifrån att vi lärare inte alltid är eller inte är medvetna om vad vi bekräftar 

till elever eller hur vi bekräftar elever. Den här studien vill erbjuda kunskapsbidrag om och 

möjligheter till reflektion av fenomenet lärarbekräftelse till elever i skolsituationer.  

För att det går att diskutera hur mycket som helst om skolverksamhetens sätt att vara eller inte 

att vara men i slutändan är det en relation mellan lärare och elever som är kärnan i 

undervisning. Elever tillbringar nio år i den obligatoriska grundskolan, vilket är en stor del av 

unga människors liv, där det finns en möjlighet för lärare att vara en stor betydelse för unga 

människors utveckling. Det är under den tiden som läroplanen (Lpo 94) beskriver att lärare 

ska: 

Stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan. (Skolverket, 2006 s. 12) 

Men alla elever upplever inte per automatik en tilltro till sig själv eller andra runt omkring sig. 

Skolan kan bli en tuff tid där många delar handlar om att brottas med sig själv och övervinna 

många hinder, och någonstans mitt i alla dessa situationer är målet att elever ska utveckla ett 

förtroende till sig själv och sitt lärande. Skolan blir även en mötesplats där det finns elever 

som inte upplever sig att vara synliga, och som inte får behovet av bekräftelse bemött. Carina 

Henriksson (2004) lektor i pedagogik menar att relationen mellan lärare och elev är ömtålig. 

Henriksson beskriver ur ett elevperspektiv att känslor av misslyckande i skolan sker till lika 

stor del i mötet med lärare som i elevers kunskapsinhämtning. Vidare beskrivs att elever som 

                                                           
1
 Den tyska originaltiteln: Urdistanz und Beziehung i översättning och efterskrift av Pehr Sällström, 1997. 
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inte upplever sig bekräftad av sin lärare har svårare att utveckla ett förtroende till sig själv och 

sina skolsituationer.    

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att upptäcka och beskriva variationer i olika uppfattningar av 

fenomenet lärarbekräftelse till elever i skolsituationer. Denna studie inspireras av en 

fenomenografisk ansats och fokuserar på kvalitativa skillnader och likheter i variationer av 

uppfattningar. Studien vänder sig till verksamma lärare, blivande lärare och andra som arbetar 

med unga människor. Förhoppningen är att denna studie öppnar upp för en bredare diskussion 

av lärarbekräftelsens roll i mötet med elever, och att variationer av uppfattningar bidrar till att 

erbjuda kunskapsbidrag om och möjligheter till reflektion av fenomenet lärarbekräftelse till 

elever i skolsituationer. Det empiriska materialet grundas på intervjuer med sex lärare i tidiga 

grundskolan med varierande erfarenheter och bakgrunder. 

 

För att uppnå studiens syfte används frågeställningen: 

• Hur uppfattar lärare för årskurs 1 -3 fenomenet lärarbekräftelse till elever i 

skolsituationer? 

1.2 Avgränsning 

Forskningsintresset i studien är avgränsat till att upptäcka och beskriva uppfattningar av 

fenomenet lärarbekräftelse till elever i skolsituationer. Vi studerar enbart vilka uppfattningar 

de sex utvalda lärarna har av fenomenet, och det är deras uppfattningar som utgör studiens 

resultat.   

2. Begreppsförklaring 

I detta avsnitt kommer vi att förklara närmare vilken roll centrala begrepp har i det studien 

syftar till att undersöka. De centrala begreppen utifrån studiens problemformulering och syfte 

är bekräftelse och skolsituationer.  

2.1 Bekräftelse 

Eftersom det finns variationer av uppfattningar hos lärare som är intressanta att upptäcka och 

beskriva så är det inte i studiens intresse att utgå från en definition av begreppet bekräftelse. 

Men vi kommer inte att avstå ifrån att synliggöra hur begreppet bekräftelse uppfattas utifrån 
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olika perspektiv. I litteraturgenomgången synliggör vi olika beskrivningar av bekräftelse som 

begrepp.  

2.2 Skolsituationer 

Här preciseras vad vi menar med begreppet skolsituationer eftersom studien avgränsar till att 

undersöka fenomenet lärarbekräftelse till elever i skolsituationer. 

Det är i skolans praktik som lärare och elever möter varandra. Inom denna praktik 

uppkommer det ständigt situationer där lärare och elever tar del av varandras tankar och 

erfarenheter. I dessa situationer och möten är det en gemensam strävan om att eleven ska 

utvecklas som människa och att bemästra uppställda mål som finns att hänvisa till inom varje 

årskurs. I måluppfyllelserna uttrycks det vad eleven ska lära sig inom varje ämne. 

Kursplanerna kompletterar läroplanen och anger målen för undervisningen i varje enskilt ämne. 

Kursplanerna ska visa hur ett ämne eller en kurs kan bidra till att eleverna utvecklas i enlighet med de värden 

och mål som anges i läroplanen (Skolverket, 2000 s. 2)  

 

I skolans styrdokument, läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmen (Lpo 94) står det beskrivet att skolans undervisning grundar sig utifrån skolans 

värdegrund, uppdrag och det eleven ska möta i sin skolsituation: 

 

Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara 

en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med 

många kunskapskällor (Skolverket, 2006 s. 7) 

 

Skolans styrdokument beskriver att det finns olika saker som elever ska förhålla sig till i sin 

undervisning. Elever ska lära sig utifrån mål, utveckla en tillit till sin egen förmåga samt att 

utveckla ett socialt lärande. Samtidigt finns det flera dimensioner på lärande då elever lär sig 

saker som inte är knytet till undervisningens mål. Vi använder även begreppet skolsituationer 

som en gemensam beskrivning för de situationer som lärare och elever är en del av i skolan 

och inom skolans praktik.  

 

3. Tidigare forskning 

Det aktuella fältet om bekräftelse och lärarbekräftelse till elever i skolsituationer är ett 

begränsat forskningsområde. När vi undersöker forskningsfältet så finner vi tendenser till att 

forskningen inriktar sig mot lärar- elevrelationer där bekräftelse är en av de berörda delarna. 



 

 

10

Det går att se att det har skett en förändring i synen på lärare - elevrelation från en strikt 

relation till en nära knuten. Lärare har fått en större social roll i skolan vilket speglar hur 

forskningen allt mer studerar samspelssituationer mellan lärare och elever.  

 

Det som är intressant att beskriva utifrån studiens synvinkel är att läraryrket innefattar så 

mycket mer än att enbart vara uppgiftsorienterad. Hans Birnik skriver i sin avhandling Lärare 

– elevrelationen (1998) att lärare är en handledare mer än en undervisare. Brink förklarar att 

anledningen till lärares allt mer handledande roll beror på att det har skett en 

samhällsförändring där respekt för auktoriteter och lydnadsideal inte är samstämmigt med den 

tid vi lever i nu. I sin avhandling intervjuar Birnik tretton grundskolelärare om lärare – 

elevrelationen. Lärarna i avhandlingen menar för att kunna arbeta med elever och bedriva 

undervisningen som är meningsfull så krävs det en nära relation mellan lärare - elev. 

Slutsatser från intervjuerna är att en viktig del i lärarens arbete är att bekräfta elever och visa 

den enskilda eleven att den är accepterad. Birnik beskriver även fyra behov som elever 

eftersträvar hos sin lärare, att bli sedd, att bli uppmuntrad, respekterad och att bli vägledd av 

läraren.   

 

Det finns flertal amerikanska studier som undersöker vilken betydelse lärare- och 

elevrelationen i förskola och tidiga grundskola har för elevers framtida skolsituationer och 

skolframgångar. Studierna uppmärksammar att elever som har en nära relation med sin lärare, 

där värme och ett nära bemötande är kännetecknande upplever skolarbetet mer 

tillfredställande än de elever som inte har en nära relation till sin lärare. Birch och Ladd 

(1997) utför en studie vars resultat ger en slutsats om att förskolebarn som har en nära kontakt 

med sin lärare upplever en positiv inställning och har positiva förväntningar av sina 

skolsituationer. Wentzel (1998) beskriver att elever blir mer motiverade till skolundervisning 

när det upplever att lärare bryr sig om sina elever och arbetar för att utveckla en nära relation 

till sina elever där omtanke är grundläggande. Hamre och Piantas (2001) undersöker hur 

relationer mellan lärare och barn i förskolan har betydelse för barns framtida skolgång. De 

barn som lärare uppfattas ha en negativ relation2 till, tenderar att utveckla negativa relationer 

till vuxna i sin senare skoltid. Sammanfattningsvis visar Hamre och Piantas studie att goda 

relationer mellan vuxna och barn tyder på att minska problematiska beteenden i framtida 

                                                           
2
 Negativa relationer förklaras i studien som höga nivåer av konflikter mellan lärare och barn, barn som befinner 

sig i många konfliktsituationer och barn som i högre grad av beroende av stöd av vuxna. 
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skolsituationer. Studien ger slutsatser om att förbättrade relationer i förskolan och tidiga 

grundskolan är viktiga ingripande för barns utveckling och framförallt för barn i svårigheter 

för att stärka deras skolsituationer och relationer till vuxna. Något att ta med sig utifrån 

studiernas slutsatser är att i förskola och tidiga grundskolan finns det betydelse av lärares 

ökade relationsarbete, så att elever får med sig positiva förväntningar till sig själv och sin 

framtida skolgång. Även att lärares relationsarbete är av vikt för att stärka relationer mellan 

lärare och elever för att på så sätt tillfredställa och motivera elevers skolsituationer. 

I forskningsfältet finns det forskning som undersöker lärarbekräftelse till elever utifrån ett 

elevperspektiv. Carina Henriksson är lektor i pedagogik vid Växjö Universitet har skrivit en 

avhandling Liwing Away from Blessings – School Failure as Lived Experience (2004). I 

avhandlingen intervjuades före detta elever på det individuella gymnasieprogrammet och 

elever från olika ungdomsinstitutioner. Eleverna i studien har självupplevda känslor av att 

skolan är eller var ett misslyckande. Henrikssons frågeställning till eleverna i avhandlingen 

var hur de självadefinierar ett skolmisslyckande. Henriksson beskriver att elevers känslor av 

misslyckande i skolan har till större del att göra med relationer till lärare än till elevers 

kunskapsinhämtning. Eleverna i avhandlingen förklarar skolmisslyckande utifrån att de inte 

upplever att lärare bekräftar deras närvaro eller ser de på det sätt som de vill bli sedda. 

Eleverna förklarar att misslyckade relationer med lärare i skolan skapar känslor av besvikelse, 

skam och utanförskap.  Henrikssons avhandling vill framhäva att lärare bör vara medvetna om 

att relationer till elever är ömtåliga. Det beskrivs utifrån erfarenhet från elevers upplevelse av 

skolmisslyckande och därför är det en vikt av att lyfta fram pedagogiska frågor som lärare 

behöver reflektera över:  

How teachers look upon their students, and how do the students experience this look? What 

takes place in the relation between teacher and student? (Henrikson, 2004.s  126). 

Henrikssons avhandling beskriver att det inte räcker att lärare att har en inre tro om att de 

bekräftar sina elever. Till lika stor del som lärares bekräftelse stimulerar elever så kan 

bekräftelse framhäva känslor av besvikelse och misslyckande. Vidare skildrar avhandlingen 

att det som utspelas i ett klassrum, är att blickar möts och ges och att bekräftelse är något som 

utvecklas i lärare – elevrelationer. Henriksson menar att elevers upplevelse av 

skolmisslyckande är så mycket mer än att bemästra kognitiva hinder utan även att  

skolmisslyckande handlar till lika stor del om misslyckade relationer.  

Bekräftelse framställs inte enbart som betydelsefull i mötet mellan lärare – elev utan även 

som en viktig komponent i elevers värdering av sin egen kompetens. Maj – Lis Hörnqvist 
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lektor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet framhåller i studien Upplevd kompetens 

(1999) att elever upplever svårighet i att värdera sina prestationer och söker därför bekräftelse 

för att få sina prestationer värderade av lärare. Elever beskriver att den egna kompetensen 

upplevs i relation till lärares och andra elevers bedömningar. En viktig bekräftelse till den 

egna kompetensen är andra personers upplevelse av ens prestationer.  Elever ger uttryck för 

att lärarens och klasskamraternas signaler är betydelsefulla som en bekräftelse till sin egen 

kompetens. Signaler såväl uteblivna signaler ifrån andra tolkar elever som budskap till den 

egna kompetensen. I studien så uttrycker elever att en utebliven bekräftelse från lärare eller 

andra elever är till lika stor del ett budskap till ens egen kompetens. Hörnqvist beskriver att 

elever upplever utvecklingssamtal och provresultat som en bekräftelse på den egna 

kompetensen och att det är en bekräftelse från lärare hur värdefull ens prestationer är. Elever 

uttrycker att få betyg eller ett positivt provresultat är en bekräftelse från läraren att man är 

duktig och duger. Hörnqvist menar att utvecklingssamtalet ger elever bekräftelse på hur 

skolsituationen ser ut för eleven och vad som behöver arbetas vidare med. Elever upplever 

kompetens när de får lärares bekräftelse på att de duger under utvecklingssamtal. Hörnqvist 

menar att elever upplever sig som mottagare till att få värderingar av sina förmågor inom 

skolsituationer. Slutsatser av studien är att elever söker ledtrådar i sin omgivning för att kunna 

beräkna värdet på sina prestationer.  Även att det kan uppstå en konflikt när elevers egen 

värdering av sin kompetens inte överensstämmer med den värdering som lärare ger. 

3.1 Sammanfattning av forskningsläget 

Forskningen har mer börjat rikta blickarna mot lärares relationsarbete inom undervisning, där 

studier och avhandlingar lyfter fram att den nära relationen mellan lärare - elever har 

betydelse för elevers skolsituationer. Det visar att synen på elever och elevers skolsituationer 

förändras och lärares handledande roll blir allt viktigare för elevers skolgång.  

Henrikssons (2004) avhandling beskriver ett pedagogiskt problem som grundas utav att elever 

inte känner sig tillräckligt bekräftade av sin lärare vilket får konsekvenser av att elever 

minskar sin egen tro på sig själv och sina skolsituationer. Forskningen visar även att den 

normativa bubbla som lätt bildas av att bekräftelse har en positiv betydelse till elevers 

skolsituationer till lika stor del har en dragningskraft åt motsatt håll.  

Vi upplever att det finns en lucka i forskningsfältet då forskningen inte inriktar sig på att 

undersöka lärares uppfattningar av bekräftelse till elever. Vi upplever att det saknas forskning 

av lärares uppfattningar i den tidiga grundskolan, det vill säga lärare till elever i åldrarna 7-10 
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år. Det finns flera forskningsstudier som inriktar lärares relationsarbete i förskola, 

grundskolans mellanstadier och högre grundskola men där emellan är det ett glapp.  Det finns 

tomrum i forskningen som denna studie kan bidra med att fylla. 

4. Litteraturgenomgång 

I den kommande delen av studien har vi valt att ringa in begreppet bekräftelse utifrån tre 

underrubriker. I underrubrik bekräftelse väljer vi att framställa hur begreppet synliggörs 

utifrån olika perspektiv, för att på så sätt berika innebörden av begreppet. I underrubrik 

bekräftelsens problematik väljer vi att synliggöra hur litteraturen beskriver en problematik 

kring begreppet bekräftelse. Vi väljer även att ta med andra perspektiv som inte enbart är 

knutna till skolsituationer för att berika den problematik som bekräftelse kan besitta. I 

litteraturen såg vi att bekräftelse beskrivs som ett behov utifrån ett barndomsperspektiv såväl 

utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Därav väljer vi att synliggöra det i underrubrik behov av 

bekräftelse. 

4.1 Bekräftelse  

Kåver och Nilsonne (2007) legitimerade psykologer och författare till boken Tillsammans om 

medkänsla och bekräftelse menar att bekräftelse innebär att någon visar en annan människa att 

dess tanke, känsla eller handling har betydelse och att man som människa är sedd. Vidare 

beskrivs bekräftelse vara ett uppmuntrande, och en uppskattning av en annan person. 

Författarna menar att bekräftelse går att se utifrån ett känslomässigt plan genom att 

bekräftelse skapar känslor av att uppleva sig sedd och respekterad. Ett grundläggande sätt att 

visa bekräftelse är att lyssna och sätta sig in en annan persons tankar utan att för den delen 

behöva tycka likadant. Bekräftelse ses här som grunden till att acceptera en annan människa 

och att visa respekt.  

Henriksson (2009) knyter an bekräftelse utifrån att se begreppets roll i pedagogiska 

situationer och relationer som sker i klassrummet. Lärarbekräftelse beskrivs som en 

omedelbar känsla: 

 Olika aspekter av bekräftelse kan teoretiskt hållas isär men i verkligheten överlappar de varandra 

och blir till en helhet som påverkar våra relationer till varandra. I vårt dagliga liv upplever vi inte att olika 

känslor av att bli bekräftad tillhör till olika teoretiska områden. I livsvärlden utgör de en helhet. Bekräftelse 

upplevs som en omedelbar känsla. Det är en upplevelse av någon annans blick här och nu.(Henriksson, 2009, s. 

74). 
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Henriksson menar att bekräftelse skapar en omedelbar känsla av att vara någon, att det finns 

någon som ser mig och därför finns jag. Henriksson beskriver att vi människor upplever 

bekräftelse som en helhet, det är en känsla som påverkar hela människan och ger en direkt 

känsla av att finnas till. Henriksson beskriver att elever behöver bli sedda för de positiva 

egenskaper de har i stunden men även att bli sedda för vad de kan komma att bli. Vidare 

beskrivs att elever bör få känna att de är värda lärares uppmärksamhet. 

Hörnqvist(Alerby,Kansanen och Kroksmark, 2002) beskriver att bekräftelse skapar känslor 

hos människor, det finns ett starkt behov av att uppleva sig själv som duktig. Hörnqvist 

beskriver att bekräftelse kan ha olika former. Språket har en huvudsaklig roll när vi ger 

bekräftelse till andra. Samtal som förs mellan människor förklaras som en interaktiv form av 

bekräftelse. Språkligt uttrycker vi oss människor på olika sätt såväl muntligt, skriftligt som 

icke – verbalt. Bekräftelse kan presenteras skriftligt eller muntligt. Kroppsspråket är en synbar 

bekräftelse som har en meningsfullhet i den tysta kommunikationen. 

4.2 Bekräftelsens problematik 

Henriksson (2009) tar upp bekräftelsens dubbelbottnade natur i beskrivning av att bekräftelse 

kan vara falsk. Bekräftelsens falskhet beskrivs utifrån att lärare berömmer elever utan någon 

egentlig grund för det. Beröm kan övergå till att elever ses för något de inte är. Henriksson 

lyfter fram att bekräftelse kan både vara en positiv känsla för elever såväl en negativ.  

Bekräftelse kan också innebära att negativa eller felaktiga uppfattningar om elever faställs och 

fortlever (Henriksson, 2009, s 74). 

Hörnqvist (Alerby, 2002) beskriver att bekräftelse kan vara en överdriven återkoppling som 

samstämmer med Henrikssons användning av begreppet falsk bekräftelse. Hörnqvist menar 

att en överdriven återkoppling är när lärare överdrivet bekräftar elever när de har löst en 

uppgift som inte uppfattades utmanande av elever. Hörnqvist menar att bekräftelsen bidrar till 

att elever nedvärderar sig själva, då de tolkar att lärare inte har större förväntningar på vad de 

uppfattas att behärska. 

 

Pihl (2008) författare till boken Se mig! Om självkänsla och jakten på bekräftelse beskriver ur 

ett psykologsikt perspektiv att när en person inte får den bekräftelse som eftersträvas eller är 

behövlig, så utvecklar man strategier för att hantera det. Olika strategier kan vara i form av 

negativitet mot sig själv eller självklander. En strategi är att fly ifrån situationer som ger 

obehagskänslor. Pihl använder begreppet negativ bekräftelse, som en förklaring till att det 
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skapas negativa tankar inom oss när vi inte får bekräftelse eller önskat gensvar ifrån vår 

omgivning. Pihl ser en risk med att bekräftelse blir ett behov och att det genererar till att bli 

en motor för inlärning, och att det arbete som elever ska göra i skolan styrs av andras 

förväntningar. 

 

Juul och Jensen (2009) förklarar att barn har svårt att skilja på den återkoppling de får på sina 

handlingar och den de får på sina personliga sidor. En problematik inträder när vuxna övergår 

till att värdera eller moralisera barns sätt att vara eller att agera. Exempel på sådana situationer 

är när vuxna uttrycker sig till barnen, att nu gör du så igen eller kan du inte sitta still igen eller 

nu kan du inte vara tyst vilket ger barn värdering av sitt sätt att agera eller sitt sätt att vara som 

person. Bekräftelsen från vuxna blir då påtvingad och barnet får värderingar mot sig att så här 

gör du och så här är du. Bekräftelse från vuxna blir då ett sätt att forma en roll till barnet som 

barnet fastställer inom sig. Det frambringar en osäkerhet hos barnet i fråga om identitet och 

utrymme till att utveckla nya sidor hos sig själv. Juul & Jensen menar att barnet får då en 

ofrivillig självbild som någon annan påtvingar som på så sätt grundar till att utveckla en 

negativ självkänsla. 

 

4.3 Behov av bekräftelse  

Vi menar att bekräftelse är ett fundamentalt behov hos människan och ett viktigt redskap i 

lärsituationer och kommunikation. I takt med den tekniska utvecklingen och 

samhällsförändring vi befinner oss i förändras också bekräftelsens sammanhang och 

förhållningen till den. Sommer (1997) menar att det postmoderna barnet inte är osynligt utan 

förväntas att höras och att vara sedd i sin vardag. Uttrycket det postmoderna barnet syftar till 

att det är ett paradigmskifte i synen på barns utveckling utifrån den samhällsförändring som 

skett det senaste årtionde och enligt Sommer har barn andra krav på att bli uppmärksammade 

än tidigare generationers barn.   

 Om ett barn upplevs att det ses eller hörs, att det involveras, har personlig betydelse och är 
medbestämmande med andra, då stärks dess personliga känsla av att kunna bestämma av sitt liv (Sommer, 1997, 
s. 125) 

Sommer menar att barn har behov av att vara synliga och deltagande i den sociala 

omgivningen. Barn tillfredställs inte av att enbart ses som en anonym del av en grupp utan 

ställer krav på att deras person uppmärksammas. Den tidigare auktoritetsrollen lärare intog är 

inte samstämmig med den nutida synen på barn, istället behöver fostran och undervisningen 
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anpassas till de barn av vår samtid som träder in i skolundervisningen. Sommer beskriver att 

barn har fått en förhandlingskultur med sig och menar att barn har en större medbestämmande 

roll i det postmoderna samhället jämförande förr. Sommer för vidare sitt resonemang om hur 

lärarens roll har förändrats i takt med en nyanserad syn på barn och beskriver att det är svårare 

att vara lärare i det nutida samhället. Barn har krav att bli sedda och få göra sig hörda, och 

som lärare räcker det inte att enbart ha grundläggande yrkeskunskaper. Till lika stor del 

handlar det om att kunna möta de krav barn har av att bli synliga och att få göra sig hörda.   

Filosofen Martin Buber (1878 -1965) professor i religionsvetenskap och socialfilosofi 

beskriver nedan att människors känslor om sig själva inte växer i förhållande till sig själv, 

utan i förhållandet mellan människor.  

Ty jagets innersta växt sker inte, som man idag gärna vill tro ur människans förhållande till sig 

själv utan ur förhållande ur människa och människa; som uppfattar varandra i personlig närvaro. Man gör en 

annans Jag närvarande för sig, i samtidig vetskap om att man med sitt eget Jag för den andre, och detta 

tillsammans med ett ömsesidigt accepterande och bejakande – en ömsesidig bekräftelse ( Sällström, 1997, s. 40) 

Buber beskriver ur ett relationsfilosofiskt perspektiv att varje människa behöver bli bekräftad 

och att människor vill bli bekräftade i sin tillvaro av andra människor. Han beskriver 

bekräftelse i förhållande till mänsklig existens.  

Brodin & Hylander (2002) lyfter fram relationen mellan elevers kompetenssträvan och 

bekräftelse, och menar att elever är i behov av att någon ser deras kunnande och befäster deras 

känslor av att uppleva sig som en person som kan. Författarna uppmärksammar särskilt att 

bekräfta elever för deras kunnande inte är samma sak som att ge beröm. När elever får visa 

sitt kunnande och dela glädjen med någon växer den egna kompetensen genom att stolthet 

utvecklas. En skillnad mellan beröm och bekräftelse är att beröm övergår till att elever vill 

visa sin prestation för att duga i andras ögon eller att uppleva sig vara duktig. Kinge (2000) 

tydliggör skillnaden mellan bekräftelse och beröm genom att beskriva att beröm alltid 

innehåller en form av bedömning. Kinge menar att bekräftelse visas genom att lärare upprepar 

det elever säger och ställer frågor till elever som bekräftar intresse till att vilja veta hur elever 

tänker och vad elever gör. Brodin & Hylander (2002) menar att barn upplever en glädje och 

utvecklar en stolthet när det finns någon som ser och bekräftar vad de gör och vad de kan. 

Stolthet är en viktig del för att barn ska öka tilltro till den egna förmågan. 

Brodin och Hylander menar att skam är en motsats till att få visa stolthet. Istället inverkar 

skam till att sänka elevers självkänsla. När barn misslyckas med något är det en viss skam 
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som upplevs över att inte klara det man har förhoppning av att klara av. Skam har en inverkan 

på barns självförtroende och de barn som ofta upplever misslyckande är i behov av stöd från 

vuxna. När barn ofta upplever misslyckande behöver vuxna vägleda och uppmuntra barns 

kunnande för att deras egen tro ska väckas. Lärares stödjande roll är viktigt för att barn inte 

ständigt ska hamna i situationer som skapar känslor av misslyckande.  

Brodin och Hylander förklarar att elever utvecklar strategier för att inte behöva närma sig 

eller vilja närma sig sådant som kan ge upplevelse av skam eller minskat förtroende till sig 

själv. Brodin och Hylander menar att barns känsloupplevelser och läroprocesser är 

sammanflätande. Det beskrivs utifrån att elever upplever känslor av att vara en som kan eller 

att inte vara någon som kan. Elever som upplever känsla av att vara en som kan utvecklar en 

starkare självkänsla i tron om att kunna lära sig mer. Det blir som en drivkraft i elevers 

lärande och dessa känslor tar elever med sig i nya situationer. En motsatt situation som 

beskrivs är att drivkraften kan bli en motsatt effekt för elever. Det finns elever som upplever 

sig att inte kunna lära sig något och befinner sig i undervisning med en svag självbild. Det 

som behövs för att stödja elever till att uppleva känslor av att vara en som kan är vuxnas 

bekräftande relation. Vuxna behöver finnas i en stödjande omgivning som visar elever sitt 

intresse och engagemang så att elever upptäcker sina starka sidor (Brodin och Hylander, 

2002). 

5. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt och metod  

I detta avsnitt redovisar vi hur vi i vårt arbete inspireras av en fenomenografisk 

forskningsansats.Vi ger en beskrivning av vad den fenomenografiska forskning intresserar sig 

för och utifrån vilka grunder denna forskningsstudie utförs. Därefter kommer vi att motivera 

vårt val av metod och val av intervjudeltagare för denna studie. 

5.1 Fenomenografi 

Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats som intresserar sig för att studera variationer 

i människors uppfattningar av fenomen. Fenomenografin betonar att människor uppfattar och 

ser saker på olika sätt. Trots att vi förefaller se samma sak eller har erfarenhet från liknande 

situationer så har vi inte samma medvetenhet om hur saker och ting är eller fungerar (Marton 

och Booth, 2000). Kroksmark (1987) beskriver att uppfattningar är perspektivets centrala 

begrepp. Fenomenografin intresserar sig för människors uppfattningar av fenomen i vår värld. 

En uppfattning är på vilket sätt en personupplever en företeelse eller ett objekt i sin 
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omgivning. Kroksmark menar att vad som uppfattas och hur det uppfattas är själva kärnan i 

ett fenomen. Vad – aspekten och hur – aspekten är ömsesidigt relaterade till varandra då man 

måste uppfatta vad något är innan man uppfattar hur något är. Marton och Svensson (1978) 

beskriver uppfattningar som det underförstådda: 

 

Uppfattningar står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas eller som inte 

kan sägas, eftersom det aldrig varit föremål för reflektion. De utgör den referensram inom vilken vi samlat våra 

kunskaper eller den grund, på vilken vi bygger våra resonemang (Marton & Svensson, 1978,  s. 20). 

 

Kroksmark (1987) förklarar att erfarenheter bildas som uppfattningar hos människan, och 

anger vidare att människan upplever ständigt nya intryck, vilket innebär att vi aldrig kan 

återgå till erfarenheter vi har fått, utan vi bildar ständigt nya erfarenheter. Ur en analytisk 

synvinkel så består en uppfattning av en intentional akt, som betyder att när människan tänker 

eller utför handlingar görs det alltid riktat mot något. Sammanfattningsvis går det att säga när 

vi uppfattar något så gör vi det på vårt egna sätt. Det som vi människor uppfattar sätts i 

förhållande till erfarenheter som varje människa bär med sig och på så sätt blir det ens 

referensvärld. Kroksmark förklarar att det är människors skilda uppfattningar som är 

grundläggande för fenomenografins kunskaps- och inlärningssyn. Kunskap kan förklaras som 

en speciell uppfattning av något där människan har skilda uppfattningar av samma objekt. 

Medan inlärning är att förändra en uppfattnings kvalitet, det vill säga att vi uppfattar något på 

nytt med större mening än den uppfattningen vi hade innan av samma innehåll. Exempelvis 

genom undervisning kan människan förändra sin uppfattning av ett innehåll och på så sätt 

förändra sin kunskap av innehållet. 

Inom den fenomenografiska ansatsen finns det ett intresse av att beskriva och analysera hur 

människor tänker kring fenomen. Kroksmark (1987) förklarar att det finns två sätt som 

forskare att ta sig an fenomen. I den första ordningens perspektiv så riktas intresse mot att 

beskriva ett fenomens innehåll, alltså så som fenomenet är. Det innebär att forskare inriktar 

sig direkt på ett fenomen utan att sätta någons uppfattning i relation till fenomenet. I denna 

studie har vi ett intresse av att inrikta oss mot den andra ordningens perspektiv. Den andra 

ordningens perspektiv intresserar sig av att beskriva fenomenet så som det uppfattas.  I denna 

studie kommer vi intervjua lärare för att ta reda på deras uppfattningar av det utvalda 

fenomenet. 
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Utifrån att studiens syfte är att undersöka hur fenomenet lärarebekräftelse till elever i 

skolsituationer uppfattas ur ett lärarperspektiv så anser vi att en ansats till det 

fenomenografiska perspektivet är giltigt.   

5.2 Den kvalitativa intervjun  

Kroksmark (1987) menar för att kunna komma åt människors uppfattningar så är det 

fördelaktigt att använda sig av intervju som metod.  I denna studie har den kvalitativa 

forskningsintervjun valts som metod för att i samtal få ta del av hur lärare uppfattar 

fenomenet. Patel och Davidsson (2003) beskriver att syftet med en kvalitativ intervju är att 

upptäcka den intervjuades livsvärld eller uppfattningar av ett fenomen. I denna undersökning 

kännetecknas intervjuerna av att varje intervju inleds med frågan Hur uppfattar du lärares 

bekräftelse till elever? Anledningen till att intervjun startar med denna fråga är för att lärarna 

själva ska få definiera ämnet. Intervjuerna startar med en huvudfråga som leder fram till 

naturliga följdfrågor i samtalet. Följdfrågorna konstrueras beroende på hur lärarna uppfattar 

innehållet. Följdfrågorna ställs i hur – och vad frågor. Vad frågorna riktar fokusering mot det 

innehållsmässiga i fenomenet medan hur frågorna fokuserar mot hur lärarbekräftelse 

framträder i skolsituationer. De båda fokuseringar blir en väg till att upptäcka och beskriva 

lärarnas uppfattningar då vadet och huret riktar intresse mot fenomenets innehåll och hur 

innehållet framträder. 

Intervjuer som har en låg grad av standardisering ger intervjupersonen utrymme att svara på 

frågor med egna ord (Patel & Davidsson, 2003). Intervjuerna i denna studie har frågor av en 

öppen karaktär för att tillåta lärarnas uppfattningar och beskrivningar att träda fram. En annan 

anledning till att intervjuerna har öppna frågor utan givna svar är för att tillåta större utrymme 

för fler variationer av fenomenet. Utgångspunkten i intervjuerna är att det inte finns ett rätt 

eller lämpligt svar utan det är lärarna själva som får avgränsa och definiera innehållet.  

 

I intervjuerna använder vi en intervjuguide som ett hjälpmedel. Intervjuerna strävar efter att 

vara en dialog där lärarna talar fritt och samtalet inte är styrt av förbestämda frågor utan finns 

det mer att berätta så tillåts samtalet att ge mer utrymme till det. Avsikten är att intervjuerna 

ska samtala om olika teman av lärarbekräftelse till elever i skolsituationer och därför används 

en intervjuguide (se bilaga 1). Guiden är till för att ge samtalet stöd och frågorna som står i 

intervjuguiden är till för att återknyta samtalet till ämnet eller för att lyfta fram aspekter av 

fenomenet. Gillham (2005) menar att en halvstrukturerad intervju har en flexibilitet och 
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struktur som ger intervjun en balans och god kvalitativ data. En halvstrukturerad intervju är 

en mellanväg mellan den strukturerade och ostrukturerade intervjun. 

 

Intervjuerna spelas in med hjälp av en bandspelare. Intervjuerna efterarbetas i form av 

transkribering där lärarnas beskrivningar skrivs ner ordagrant till ett pappersformat. 

Anledningen till att intervjuerna spelas in på band är för att det möjliggör till att få en 

helhetsbild av beskrivningarna som blir användbart i resultat- och analysarbetet. Vi upplever 

att det blir ett störande moment att skriva stödanteckningar under intervjuerna som inverkar 

på att begränsa det öppna samtalet. Kroksmark (1987) menar att en fenomenografisk intervju 

bör inspelas för att sedan transkriberas ordagrant. 

 

Samtalen som formas i intervjuerna ser vi som kunskapsproducerande. Det är berikande att 

samtala med lärarna där nya aspekter kan komma fram och där vi får chansen att ta del av 

uppfattningar genom att samtala med människor utifrån deras erfarenheter. Det är även 

utvecklande i avsikten till att studiens syfte är få ta del av lärarnas uppfattningar och tankar 

utifrån den verksamhet de befinner sig inom. Studien hade inte kunnat nå lärares 

uppfattningar på samma djupgående sätt i valet av en annan metod. Enkätform som metod ger 

inte det kvalitativa djup av begreppet som fås av intervjusamtal. Anledningen till att vi valde 

enskilda intervjuer istället för gruppintervju är för att studien är intresserad av lärares enskilda 

uppfattningar.  

5.3 Deltagare     

I valet av kunskapskälla till vår studie så reflekterade vi över om de utvalda deltagarna ger 

studien den information som är intressant utifrån den ställda problemformuleringen. I valet av 

deltagare handlar det om att leta efter en viss bredd i informationen. Den bredden hittar man 

enligt Gillham (2005) genom att använda sig av människor med olika positioner inom en 

given miljö, vilket möjliggör att ta fram flera perspektiv som kan representera olika sätt att 

uppfatta. Vårt första kriterium var att välja lärare som är verksamma i årskurs 1 -3. Detta 

utifrån att studiens syfte är att undersöka lärares uppfattningar i den tidiga grundskolan. Vi 

väljer att undersöka lärare i tidiga grundskolans uppfattningar utifrån att vi anser att 

forskningen inte synliggör bekräftelse till lika stor del i den tidiga grundskolan som i den 

senare grundskolan.  
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Ett andra kriterium var att välja verksamma lärare som har olika års yrkeserfarenhet av 

anledning att erfarenheter och olika stadier av lärarutbildningar möjligen kan vidga fler 

perspektiv utifrån studiens problemformulering. Ett tredje kriterium var att undersöka lärare 

från olika skolområden. Vi anser att det är viktigt att välja lärare från olika geografiska 

områden för att det möjligen medför en större variation i uppfattningar av fenomenet. Att 

enbart välja lärare från en enskild skola skulle inte ge studien den bredd som Gillham (2005) 

beskriver utan resultatet kan då enbart spegla vilka uppfattningar som formas vid den enskilda 

skolan. 

De sex deltagande lärarna har ett åldersintervall från tjugofem år till femtiosex år. Lärarnas 

antal års yrkeserfarenhet skiljer sig ifrån två år till tjugofem år. Lärarna har sina arbetsplatser 

på fyra olika skolor i den västra delen av Sverige. 

I processen att välja ut deltagande lärare så valde vi att intervjua en lärare i tidiga grundskolan 

som i sin nuvarande tjänst arbetar som fritidspedagog. Lärare som är verksamma som 

fritidspedagoger samverkar i flera klasser och möter många elever i olika miljöer. I valet av 

lärarnas kön så föll det sig slumpvist att det är fem kvinnor och en man som är deltagande 

men det finns även en representativ bild med detta då lärare i tidiga grundskolan är ett 

kvinnodominerande yrke. Statistik från statistiska centralbyrån visar att läsåret 2006/2007 var 

75 % kvinnor av tjänstgörande lärare i grundskolan (Scb.se/utbildningsstatistik årsbok, 2008). 

6. Forskningsetiska principer  

Denna forskningsstudie förhåller sig till de krav som vetenskapsrådet (vr.se) förklarar är fyra 

huvudkrav som forskning bör grundas på. Studien förhåller sig utifrån etiska riktlinjer: 

Informationskrav, samtyckekrav, konfidentialitetskrav, nyttjandekrav. 

Studien har etiska riktlinjer som kommer att följas under hela studiens arbetsgång. Kvale 

(1997) beskriver ett samtyckekrav betyder att lärarna som deltar i studien kommer att få 

information om att de deltar frivilligt och att intervjuer kommer att spelas in på band. Lärarna 

får information om att de har rätt att när som helst dra sig ur sin medverkan i studien. Studien 

har ett informationskrav där lärarna ska få rätt till information om vad deras deltagande 

betyder. 

Kvale (1997) förklarar att konfidentialitet inom forskning betyder att privat information eller 

data av deltagare inte kommer att redovisas i forskningsstudien. Denna studie har endast 

intresse att ta del av den information som är knutet till studiens syfte. Privat data eller 
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information kommer inte att redovisas och ligger utanför studiens intresse. Lärarnas namn, 

arbetsplats eller privata liv kommer inte att redovisas. Studien ger lärarna garantier på att 

intervjuerna ska behandlas konfidentiellt och att deras information kommer att behandlas med 

anonymitet.  

Studien har ett nyttjandekrav som innebär att information från de deltagande lärarna kommer 

enbart att användas till studiens syfte och inte att användas utanför studien för övrigt bruk. De 

deltagande lärarna har rätt att höra av sig och be att få ta del av studiens resultat eller 

transkribering av intervju. 

7. Studiens genomförande 

Vi vill i detta avsnitt illustrera och beskriva hur vi gått tillväga och därmed synliggöra hur 

arbetsgången har sett ut i denna studie. 

7.1 Arbetsgång 

Arbetsgången i studien illustreras i figur 1 här nedan. Vi har inspirerats av Alexanderssons 

(1994, s.122) schematiska bild över en fenomenografisk arbetsordning till att illustrera 

studiens arbetsgång och till att utforma arbetsgången i sig.  

 

 

 

 

 

Figur 1 Studiens arbetsgång  

I den schematiska bilden så går det att se hur den första fasen av arbetsgången var att avgränsa 

ett fenomen som vi vill studera närmare. Den andra fasen av studiens arbetsgång är den 

metodiska delen där intervjuer samlar in studiens empiriska data. För att skapa en god 

arbetsordning och lätthanterlig data så efterarbetas intervjuer i form av transkribering. I den 

slutliga delen ingår studien i en analytisk fas där intervjumaterialet bearbetas till ett 

resultatavsnitt.  

Avgränsning av ett 

fenomen i omvärlden. 

 

Urskilja aspekter av 

fenomenet. 

         Intervjuer  

 

 

Utskrift av intervjuer 

och transkribering. 

Identifiera uppfattningar genom 

analys av utsagor från intervjuer. 

 Redovisa uppfattningar i 

beskrivningskategorier. 

Samordna kategorierna till ett 

gemensamt utfallsrum. 
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7.2 Intervjusituationen 

Inför varje intervju har vi tagit kontakt med lärarna för att bestämma vilken tid och plats 

intervjuerna ska äga rum. Den första kontakten vi tog med tre av de sex lärarna var på deras 

arbetsplats, då de arbetar i det skolområdet vi har haft vår verksamhetsförlagda utbildning, 

VFU. Resterande lärare tog vi kontakt med via telefon där vi presenterade studiens syfte samt 

att bestämma tid för ett möte. Samtliga lärare har inför intervju läst igenom ett 

informationsbrev (se bilaga 2) som gavs ut i vår första kontakt eller skickades via mail. 

Informationsbrevet delas ut för att de ska veta vilka etiska forskningsprinciper studien 

grundas på och för att få information om vilka vi är i vår roll som forskare.   

Varje intervjutillfälle valdes att ske efter avslutad arbetsdag av den anledningen att lärarna 

valde det som ett argument till att få lugn och ro under samtalet. Vi valde att intervjua varje 

lärare i en miljö där dem känner sig trygga och i en miljö som är igenkännande. Därför valde 

vi att intervjuplatsen skulle vara i lärarnas respektive klassrum under lugna förhållande utan 

störande moment. Exempel på störande moment är att en kollega eller elev skulle träda in 

under intervjun som skulle kunna störa samtalet. Vi båda är deltagande under intervjuerna och 

det klargjordes i informationsbrevet. Det var ingen lärare som upplevde det som någon 

problematik snarare tvärtom. Vi valde att dela upp rollerna under intervjuerna så att en av oss 

sköter den tekniska utrustningen. Den andra parten av oss ställde följdfrågor utifrån samtalets 

innehåll. Efter varje intervjutillfälle så gjorde vi ett efterarbete med att transkribera 

intervjuerna till ett pappersformat. Transkriberingen skrevs ner ordagrant till ett 

pappersformat. Skratt, pauser och utandningar skrevs också ner för att förtydliga situationens 

karaktär.   

7.3  Analys  

Efter transkribering av intervjuer inleddes det fenomenografiska analysarbetet. Patel och 

Davidsson (2003) förklarar att en fenomenografisk analys utformas i fyra steg. Den 

analysiska processen är induktiv där vi utgår från de empiriska data som har samlats in via 

intervjuer till att hitta mönster av variationer i lärarnas uppfattningar. Dessa mönster bildar 

gemensamt olika beskrivningskategorier som kännetecknar de variationer av uppfattningar 

som framträtt i empirin. Det gick till på följande sätt: 

1. Vi läser igenom det empiriska data för att vi ska bekanta oss med materialet och få ett 

helhetsintryck av intervjuerna.  
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2 . Under denna del av analysen fokuserar vi att titta på vilka likheter och skillnader som finns 

i lärarnas uppfattningar av fenomenet.   

3. I nästa steg kommer vi att kategorisera lärarnas uppfattningar till beskrivningskategorier. 

Kategorierna kommer att beskriva kvalitativa skillnader och likheter av lärarnas 

uppfattningar. 

Beskrivningskategorier använder studien för att: 

- samla utsagor som beskriver varierande uppfattningar av det undersökta fenomenet 

 

- avgränsa och beskriva grupper av utsagor som har likartad betydelse (Kroksmark, 

1987). 

4. I det fjärde steget undersöker vi de olika strukturerna i beskrivningskategorierna. Vi 

sorterar materialet tills vi ser tydligt synbara mönster av lärarnas uppfattningar.  Vi kommer 

att sortera materialet och leta fram olika mönster som blir synliga i kategorierna. Det slutliga 

steget i analysen är att kunna sätta de olika kategorierna i relation till varandra. Patel och 

Davidsson (2003) menar att sammanställning av kategorier kallas för undersökningens 

utfallsrum och är resultatet av studiens analys.  

Studiens utfallsrum används för att: 

Undersöka relationer mellan de olika beskrivningskategorierna. 

8. Resultat 

För att återknyta till studiens syfte är att upptäcka och beskriva variationer i olika 

uppfattningar av lärarbekräftelse till elever i skolsituationer så är det i detta avsnitt som 

varierade uppfattningar av fenomenet beskrivs. Resultatavsnittet inleds med en kort 

redogörelse för de olika beskrivningskategorierna som har tagits fram i den analytiska 

processen av studiens data. Kategorierna redovisas med stöd av citat under respektive 

kategorirubrik där citatet beskriver utsagor ifrån intervjuerna. Borttagna ord eller meningar i 

utsagorna markeras (…). Utifrån studiens frågeställning så är de fyra variationer av 

uppfattningar som framkom i analysen av fenomenet. En illustration och beskrivning av de 

fyra variationerna går att se i figur 2 nedan.  
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Resultatet kommer inte vara en samlad beskrivning av lärares uppfattningar utan är ett system 

av kategorier som beskriver variationer av uppfattningar. Beskrivningskategorierna är inte 

kopplade till enstaka individer utan lärares uppfattningar kan tillhöra fler och olika 

beskrivningskategorier. Det ligger inte i studiens intresse att beskriva vem som uppfattar vad 

utan uppfattningarna kan vara spridda i olika kategorier.  

Vid analys av intervjumaterialet framkom fyra variationer av fenomenet lärarbekräftelse till 

elever i skolsituationer. 

Figur 2 Illustration av beskrivningskategorier av fenomenet:      

Uppfattningar av lärarbekräftelse till elever i skolsituationer 

Pedagogiskt verktyg            Komplexitet 

Förstärkning                                              Individualisering 

Samspel                                                       Snedfördelning 

 

Begränsning                         Behov 

Tid                                                                  Nära Relation 

Elevantal                                                       Deltagande 

Professionalitet                                             Osynlig 

 

Figur 2 visar variationer av uppfattningar som bildar fyra beskrivningskategorier av 

fenomenet som kommer att presenteras här nedan: 
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8.1 Pedagogiskt verktyg 

Under denna kategori uppfattas lärarbekräftelse vara ett verktyg i elevers lärande och ett 

verktyg för att ett lärande ska ske. Vi synliggjorde två underkategorier som uppfattar skilda 

förhållningssätt av lärarbekräftelsens betydelse som verktyg i relation till elevers lärande.  

Förstärkning 

Bekräftelse uppfattas vara ett verktyg till att positivt och negativt förstärka elevers 

prestationer och beteende.  

 (…)bekräftelse till elever innebär att positivt förstärka elevers lärande det blir en uppmuntran 

till att få elever att fortsätta med en uppgift eller beteende det kan vara uppmuntran som elever kan ta med i 

andra situationer också bekräftelse är ett sätt för lärare att visa elever att du gjorde det bra och fortsätt med det en 

slags förstärkning. 

Något som går att uppmärksamma är att det uppfattas inte enbart vara i de situationer som 

elever får bekräftelse som blir stimulerande, utan det anses vara en något som har betydelse 

för andra situationer. 

Bekräftelse är som ett pedagogiskt verktyg i klassrummet och på fritidshemmet som förstärker 

barnet positivt och att vi måste jobba med positiv förstärkning och hitta tillfällena till att bekräfta elever(…). 

Bekräftelse uppfattas att förstärka elevers beteende och prestationer som önskas eller inte 

önskas av lärare. 

Att man är tydlig och talar om när du gör så och så tycker jag att det är bra eller att det gör mig 

glad det är ju det i första hand men självklart bekräftar jag sådant som jag inte gillar av det eleverna gör det kan 

vara under arbetet eller saker de gör mot varandra(…). 

  (…) är det någon elev som brukar slåss och låter bli en gång och när någon säger sluta och 

barnet faktiskt slutar och att man är där snabbt och säger vad bra att du inte slog och bekräftar att det du gjorde 

var bra. 

Bekräftelse uppfattas vara en förstärkning av undervisningssituationer som till följd 

uppmuntrar och motiverar elevers prestationer och beteende. Bekräftelse uppfattas vara ett 

verktyg till att förstärka önskat och icke - önskat beteende.  

Samspel 

Bekräftelse uppfattas vara ett verktyg i samspelet mellan lärare och elever som möjliggör ett 

lärande.  
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Det blir bättre på många olika sätt att läraren ger eleven bekräftelse för att höja självförtroende 

och att utveckla en god relation till eleverna att ge bekräftelse i form av blickar och att visar med kroppsspråket 

som lärare skapar en relation till eleven och underlättar elevers samspel med mig det är i den goda relationen där 

lärare och elev samspelar eller elever samspelar med elever som öppnar upp för att lättare prestera och samarbeta 

i sitt lärande (…) med god relation menar jag att man visar ett intresse och att man vill samspela med eleverna. 

 (…) har eleverdet jobbigt hemma eller i skolan kanske inte har en social plattform på fritids 

ingen att vara med socialt kanske lite svårt att leka för det är viktigt att få bekräftelse av lärare alltså för ämnen i 

skolan alltså prestera intellektuellt har du ingen social plattform och inte samspelar då presterar du inte heller och 

bekräftelse är ett verktyg i det sociala vilket gör att man mår mycket bättre så presterar man bättre i skolan så där 

är den kopplingen väldigt tydligt av att visa elever sitt intresse för dem och att det är ett samspel mellan mig och 

eleven i undervisningen. 

Uppfattningarna uttrycker att elevers välmående och samspel med sin omgivning är viktiga 

förutsättningar för lärande. Den sociala plattformen som uttrycks i utsagorna uppfattas vara 

elevers samspel med andra elever, som ger en känsla av samhörighet. Det som är värt att 

uppmärksamma under denna kategori är att bekräftelse uppfattas vara ett verktyg i det 

kommunikativa samspelet mellan lärare och elev.  I utsagorna uttrycks att bekräftelse 

utformas verbalt och icke- verbalt i kommunikationen mellan lärare och elever.  

8.2 Begränsning 

Lärarnas utsagor ger uttryck för en problematik avseende att inte kunna ge bekräftelse i den 

utsträckning som anses vara behövligt. Det uppfattas att det finns hindrande faktorer som 

begränsar lärares bekräftelse till elever. Vi synliggör tre underkategorier som uppfattar att det 

finns en begränsning av lärarens bekräftelse till elever. 

Tid 

Under denna kategori pekas tidsbrist ut som en orsak till att det inte uppnås att ge bekräftelse 

till alla elever. 

(…) man inte hinner bekräfta varje elev inne på lektionen det finns inte den tiden till att kunna 

göra det man har inte den tiden hos varje elev för att kunna se allt och man inte hinner prata med varje enskild 

elev det finns inte tid till att kunna göra det. 

Svårigheterna är att hinna med jag menar har man en stor klass kanske hinner man inte bekräfta 

varje elev inne på lektionerna då blir det att man hälsar på dem på morgonen och då hinner man inte alltid 

bekräfta alla under dagens lopp och kolla av alla man hinner inte det. 
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Det uppfattas att det finns en tidsbrist att hinna med att bekräfta alla elever då den 

schematiska tiden inte räcker till. Tid uppfattas vara en faktor som påverkar lärares möjlighet 

till att bekräfta alla elever som anses vara behövligt. Det uppfattas i termer av att inte hinna 

med och att det inte finns tid till att bekräfta alla elever.  

Elevantal 

Bekräftelse uppfattas vara begränsat utifrån att lärare har ett ansvar över ett stort antal elever. 

Att hinna med att bekräfta elever är inte något som är givet.  

Svårigheterna är att hinna med alla elever man har en sån stor klass och då hinner man inte 

bekräfta varje elev inne på lektionerna då blir det att man hälsar på dem på morgonen och försöka att bekräfta 

alla men man hinner inte alltid bekräfta alla under dagens lopp å kolla av alla det går inte. 

Här uttrycks uppfattningar om att ett stort elevantal försvårar lärares möjligheter att bekräfta 

alla elever dagligen. Det synliggörs att tid inte enbart är en faktor som uppfattas vara en 

begränsning utan det uttrycks i relation till elevantal i varje klass. Uppfattningarna uttrycker 

också en förväntan av att varje elev bör bekräftas dagligen.  

Professionalitet 

Uppfattningar i studien uttrycker en eftersträvan av professionalitet i relationsarbetet med 

elever. Det uppfattas att en lärare med utbildning har ett professionellt synsätt med sig som 

ser elever med andra ögon än de som inte har en utbildning. Bekräftelse kopplas till lärares 

professionalism, vilket uppfattas att nås genom utbildning.  

 Och så finns det pedagoger som inte har utbildning och som inte har samma förståelse för 

barnen och inte bekräftar barnen på samma sätt och det försvårar det gör verkligen det eftersom om man arbetat 

för att bekräfta elever på ett sätt så kan de uppstå situationer där elever får höra något och få bekräftelse på något 

man har arbetat med att bekräfta en tid. 

Bekräftelsens begränsning riktas mot lärares bristande professionalitet. Det uppfattas att 

utbildning ger lärarna en professionalitet i sitt bemötande med elever. Det som är intressant 

att synliggöra är att bekräftelse till elever är inte något som alla uppfattas att klarar av, utan att 

det krävs utbildning för att förstå elever på samma sätt. Intressant är att fundera på vad 

samma sätt står för. Det går att tyda till att elever ska bekräftas likadant utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. Det går även se det utifrån att outbildade lärares bekräftelse skiljer 

sig från utbildade lärares bekräftelse, där det går att göra en distinktion mellan bekräftelse i 

relation till utbildning.  
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8.3 Komplexitet 

Bekräftelse uppfattas att besitta en komplexitet. Bekräftelsens komplexitet uppfattas utifrån 

situationer där lärare måste ta hänsyn till elevers individuella behov av bekräftelse. Två 

underkategorier uppfattar bekräftelsens komplexitet.  

Snedfördelning 

Det uppfattas att det uppstår situationer där elever får bekräftelse för sitt handlande medan det 

finns elever som uppvisar samma handling som inte får bekräftelse.  

 (…) däremot tror jag att om man bekräftar elever inför de andra eleverna att det kan bli en snedfördelning 

alltså det är alltid någon eller samma som får bekräftelse och ingen annan att det finns elever som får mer 

bekräftelse än andra. 

Det uppfattas att det finns en svårighet att bekräfta elever utan att det blir en snedfördelning 

där vissa elever får mer bekräftelse än andra. Bekräftelse uppfattas utifrån rättvisa och 

fördelning av lärares uppmärksamhet. Det synliggörs att det finns en komplexitet i situationer 

där lärare bekräftar elever inför andra elever, en komplexitet ifråga om rättvisa.  

Individualisering 

Elevers individuella behov av bekräftelse uppfattas medföra situationer som är komplexa.  

 (…) det kan bli svårt kan det väl bli om jag inte är en stark elev och så får jag höra och så känner jag (paus) 

det gäller att hitta man kan inte ösa bekräftelse över någon och så sitter någon som känner bredvid att jag kan ju 

ingenting för då blir det ju nästan tvärtom det får vara lite. 

Det finns uppfattningar av att det är svårt att hantera elevers individuella behov av bekräftelse. 

 (…) då blir det ju konstigt då kan det ju vara så att det finns elever som behöver mer bekräftelse alltså för 

att ta exempel någon som har svårt att sitta still och koncentrera sig på en uppgift då blir det ju konstig att alltid 

säga åå vad duktig du är när du sitter still när resten av eleverna sitter still och det nämner jag inte. 

Det som är intressant att lyfta fram är att elevers individuella behov av bekräftelse skapar 

situationer som uppfattas komplexa. Komplexiteten uppfattas utifrån elevers olikheter och att 

elever behöver bekräftas utifrån sina individuella förutsättningar.  Lärarna uttrycker att det är 

svårt att möta situationer där det finns elever som får bekräftelse medan andra elever som 

utför samma sak eller visar ett liknande beteende inte får bekräftelse. I utsagorna uttrycks att 

elever har individuella behov av bekräftelse i olika situationer som exempelvis att kunna sitta 

still eller att kunna koncentrera sig.  
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8.4 Behov 

Det uppfattas att det finns ett behov av lärarbekräftelse för elever i skolsituationer. Behovet 

uppfattas utifrån att elever eftersträvar lärares bekräftelse och elever söker bekräftelse på olika 

sätt. I tre följande underkategorier uttrycks uppfattningar av elevers strävan av att vara 

deltagande i undervisning och har ett behov av lärares bekräftelse. 

Nära relation 

Det uppfattas att elever i tidiga skolåren eftersträvar bekräftelse från lärare och det jämförs 

med att lärare ses som en föräldragestalt för elever. 

Ahh det är så nog både och att jag menar att ju yngre barn du har desto mer bekräftelse kräver 

dem mm ja så har jag upplevt det till väldigt små barn blir man ju nästan som en mamma för de som en förälder 

när jag var yngre sa dem mamma till en istället för fröken eller mitt namn så man var ju så att man var en 

ställföreträdare för föräldern. 

Det uppfattas att elever anser att samspelet med lärare karakteriserats som om det kom från en 

förälder. Det säger något om bekräftelsens karaktär, att det finns en nära knuten relation 

mellan lärare och elever då det uppfattas utifrån en relation som barn och förälder skapar 

tillsammans.  

Deltagande 

Det uppfattas att elever vill bli bekräftade och har ett stort behov av att få göra sig synlig för 

lärare.  

Elever vill ju visa oss lärare och de måste visa att det dem kan eller det dem gör eller att vi bara 

ser ahh du har fått nya tofsar i håret så är den dagen räddat eller nyklippt eller att man med en blick visar att man 

ser elever men även att man ser vad eleverna gör de tycker att fröken ser mig då vill jag vara duktig för att det är 

någon som bryr sig och bekräftar mig. 

Uppfattningar lyfter fram att elever vill vara deltagande, att de eftersträvar att få synas, att det 

finns någon som uppmärksammar och bryr sig om det elever gör eller kan. Men även att 

lärare uppmärksammar ändringar av personliga eller materiella ting.  

Elever som inte upplever sig bli bekräftade söker då bekräftelse och då gör jag det stökigt 

istället, då är det ialla fall någon som pratar med mig elever söker så att någon skall se mig ser du mig inte när 

jag gör bra men då gör jag väl det mindre bra då. 
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Elever som inte upplever sig vara deltagande uppfattas att söka sitt deltagande i 

undervisningen. Det uppfattas utifrån att elever som inte får sin bekräftelse besvarad söker 

bekräftelse och då oftast i form av negativt beteende. Intressant att lyfta fram är att 

uppfattningarna uttrycker hur elever aktivt söker lärarbekräftelse. Det uppfattas att elever som 

inte får bekräftelse för sitt handlande eller för hur man ser ut, söker bekräftelse genom att vara 

stökig och bråkig.  

Osynlig 

I studien så uppfattas det att elever som inte upplever att de får sitt behov av bekräftelse 

bemött av läraren tenderar till att inte vilja synas och de uppfattas som osynliga elever. 

Elever som inte upplever sig att bli bekräftade blir bara tystare och tystare dom vill inte synas 

det är oftast de elever som inte är så framåt och lätt blir en i mängden 

Det uppfattas att elever som inte upplever sig bekräftade blir inte deltagande i undervisningen, 

de drar sig undan ifrån att ta plats, göra sig hörda och att bli sedda. Det som går att synliggöra 

i uppfattningarna är att de elever som inte är med och konkurrerar om lärarens bekräftelse 

eller upplever sig bekräftade av läraren tenderar till att uppfattas som tillbakadragna. 

8.5 Sammanfattning av resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av resultatet. Vi kommer här att sätta 

beskrivningskategorierna i relation till varandra. Sammanställningen ger en sammanfattning 

av de uppfattningar som framhålls i studien och hur de relaterar sig till varandra.  

I uppfattningarna så går det att synliggöra hur fenomenet förhåller sig till elevers lärande.  

 

 

 

 

Figur 3 Lärarbekräftelse relation till elevers lärande 
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Bekräftelse uppfattas vara en förstärkning till elevers prestationer och beteende. Det som är 

kännetecknande i underkategorin förstärkning är att lärarbekräftelse uppfattas vara den 

drivande kraften till att uppmuntra och motivera elevers prestationer och beteende. Några av 

de begrepp som flitigt framträder under kategorin pedagogiskt verktyg och underkategorin 

förstärkning är positiv och negativ förstärkning. Dessa begrepp är förknippade med ett 

behavioristiskt perspektiv på lärande. Kopplingen vi ser är framförallt utifrån hur lärare i 

studien uppfattar att bekräftelse är ett verktyg till att förstärka situationer positivt såväl 

negativt för att förändra elevers beteende och prestationer. Behaviorismen lanserades av 

psykologen John B. Watson (1878- 1958) och dominerade synen på lärande och hur vi 

människor lär under den större delen av 1900-talet. I en övergripande beskrivning så utgår 

behaviorism ifrån att lärande är erfarenhetsbaserat och att belöning och förstärkning kan få 

individer att upprepa ett beteende. Burrhus Fredric Skinner (1904-1990) utvecklade teorier 

om inlärning som baseras på en koppling mellan stimuli och respons. Skinner kallar det för 

operant betingning som inriktar sig till att individer ständigt utsätts för yttre stimuli i form av 

förstärkningar eller frånvaro av förstärkningar av sin omgivning.Beteenden som förstärks 

upprepas medan beteenden som inte förstärks tenderar till att försvagas, och inte återupprepas 

(Marton och Booth, 2000).  

I underkategorin samspel uppfattas bekräftelse vara ett verktyg i samspelet mellan lärare och 

elever. Utgångspunkten är att elevers lärande uppfattas i relation till social situation och 

samspelet med andra. Begrepp som framträder i kategorin pedagogiskt verktyg och 

underkategorin samspel går att knyta an till ett sociokulturellt perspektiv på lärande. I 

uppfattningarna uttrycks att samspelet till elever är en förutsättning för ett lärande. Bekräftelse 

framställs som betydande i den rollen till att kommunicera mellan lärare och elever och även 

för att stödja elevers samhörighet till andra elever. Central tanke inom det sociokulturella 

perspektivet är att kunskap kommuniceras mellan människor. Det är genom interaktion med 

andra människor via vårt språk, talat och skrivet, som vi kommunicerar kunskap (Säljö, 

2000). 

Lev Vygotsky (1886 -1934) tankar om lärande refereras det till inom det sociokulturella 

perspektivet. Vygotsky (1978) har frambringat begreppet Zone of proximal development (Den 

närmaste utvecklingszonen) och menar med detta begrepp att vi människor kan använda oss 

av andras kunskaper och färdigheter i ett samspel för att underlätta vårt eget lärande.  
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De båda underkategorierna förstärkning och samspel uttrycker ett förhållningssätt till hur 

elevers lärande uppfattas att gå till och vilken roll bekräftelse har för elevers lärande. 

Skillnaden mellan kategorierna är att lärarbekräftelse uppfattas utifrån något som styr elevers 

beteende och prestationer gentemot att det uppfattas vara en samspelande kommunikation 

mellan lärare och elev. Det vi vill visa är att det finns spår av lärandeteorier som är intressant 

att diskutera utifrån i kommande diskussionsavsnitt, men det är även intressant att fråga hur 

det kommer sig att lärare uppfattar bekräftelse så och vilka pedagogiska och didaktiska 

konsekvenser det får.  

Komplexitet – Behov – Begränsning 

I underkategorin snedfördelning så uttrycks uppfattningar att elever inte får bekräftelse av 

lärare trots att det uppvisar samma handling som elever som får lärares uppmärksamhet. Det 

som går att synliggöra i uppfattningarna är hur lärare hanterar en rättviseaspekt av bekräftelse. 

Elever som uppvisar samma beteende eller upplever sig handla på ett liknande sätt får inte 

alltid bekräftelse från lärare. Det uppfattas att lärares bekräftelse snedfördelas när det finns 

elever som får mer bekräftelse än andra och som på så sätt skapar en komplexitet. 

Komplexiteten uttrycks utifrån en rättviseuppfattning om att det finns elever som får mer 

bekräftelse av lärare än andra. Det verkar finnas en underliggande uppfattning av att elever 

inte kan hantera att bli bekräftade olika ofta. I underkategorin individualisering uppfattas 

bekräftelsens omfattning anpassas efter elevers individuella behov. Denna underkategori går 

emot en rättviseuppfattning av bekräftelse i form av att lärares bekräftelse anpassas efter 

elevers individuella förutsättningar och inte uppfattas utifrån en likvärdig bekräftelse.  På så 

sätt är det svårt för lärare att hantera relationen mellan att alla elever ska uppleva sig sedda 

och uppmärksammade men de ska även få göra det på sitt individuella sätt. Det uppfattas att 

denna relation skapar känslor hos elever av att känna sig bekräftad i jämförelse med andra 

elever omkring sig.  

I underkategorin professionalitet så uttrycks uppfattningar av att det krävs en lärarutbildning 

för att förstå och för att se elever på samma sätt. Det är intressant att tyda vad uttrycket 

samma sätt står för. Det går att tolka att elever bör bekräftas likvärdigt. I underkategorin 

deltagande uttrycks det att elever aktivt söker bekräftelse hos lärare. Det uppfattas att elever 

som inte upplever sig bekräftade söker bekräftelse på andra sätt exempelvis genom att vara 

stökig eller att uppträda störande. Utifrån uppfattningarna går det tyda att elever konkurrerar 

om lärarbekräftelse. I relation till denna uppfattning går det att sätta underkategorin 
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osynligsom uttrycker uppfattningar av att elever som inte är med och konkurrerar om lärarens 

bekräftelse eller inte upplever sig bekräftade, uppfattas osynliga. Osynligheten ses utifrån en 

symbolik ur ett lärarperspektiv till de elever som är mer tillbakadragna och intar en mer 

passiv roll i en elevgrupp.  

Det uppfattas att lärarbekräftelse begränsas av faktorer som elevantal och tid, där 

begränsningen inverkar lärares möjlighet att bekräfta alla elever. Mönster som går att syna 

mellan kategorierna är att det finns faktorer i skolsituationer som hindrar lärares möjlighet till 

att tillgodose elevers behov av bekräftelse. På så sätt finns det en konflikt mellan behov – 

begränsning och komplexitet. Överkategorierna begränsning och komplexitet uttrycker 

uppfattningar som menar att det finns hinder i skolsituationer som gör att bekräftelse inte 

tillgodoses alla elever. Utifrån detta går det även att se en relation till att rättviseuppfattningen 

är svår att tillgodose för lärare utifrån den rådande komplexiteten och begränsningen som 

fenomenet besitter.  

9. Diskussion 

Diskussionsavsnittet är indelat i två huvudrubriker. Vi inleder avsnittet med en 

resultatdiskussion där studiens resultat kopplas till tidigare forskning, litteratur, 

teorianknytning och bakgrund. Här kommer vi att synliggöra vilka pedagogiska och 

didaktiska konsekvenser som vi ser av studiens resultat. Den andra delen består av en 

metoddiskussion där studiens metod kommer att diskuteras utifrån tillförlitlighet, trovärdighet 

och giltighet. Vi kommer även att diskutera vilka möjligheter vi anser att det finns för fortsatt 

forskning.  

9.1 Resultatdiskussion   

I resultatet har vi synliggjort varierande uppfattningar av fenomenet lärarbekräftelse till elever 

i skolsituationer. Vi skulle vilja börja denna resultatdiskussion med att nämna att 

lärarbekräftelse till elever i skolsituationer är ett fenomen som det finns mycket att samtala 

om. Det finns många delar att lyfta fram och det finns många aspekter att komma in på när det 

gäller bekräftelsens karaktär inom undervisning. Med denna diskussion vill vi visa hur 

lärarbekräftelse uppfattas vara utifrån det som Kåver och Nilssone (2007) beskriver 

bekräftelse, en uppmuntran, men även att bekräftelse är känsla av att vara synlig och att vara 

en person som är deltagande, vars tankar och handlingar betyder någonting för andra 
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personer. Resultatdiskussionen inleds med att diskutera uppfattningar utifrån en vad – aspekt 

av fenomenets betydelse för elevers lärande. 

Det som är intressant att uppmärksamma utifrån studiens resultat är att lärarbekräftelse 

uppfattas vara resultatinriktad. I underkategorin förstärkning så uppfattas lärarbekräftelse vara 

en uppmuntra till elevers prestationer och beteende. Lärarbekräftelse beskrivs ha en 

förstärkande roll till att visa elever vad som önskas och inte önskas av lärare både i prestation 

och i beteende. Studien visar att lärarbekräftelse är förknippat med att uppmuntra och 

berömma elever. Vi ser förbindelser till Hörnqvist (1999) slutsats om att bekräftelse kan ses 

som en uppskattning och värdering av elevers kompetenser.  

Vi förvånas över hur lärarbekräftelse uppfattas vara ett rutinmässigt verktyg till att styra 

elevers beteende.  Förvåningen grundas i att lärarbekräftelses uppfattas i sin enkelriktade form 

av återkoppling. Med det menar vi att uppfattningar i kategorin förstärkning beskriver att 

lärarbekräftelse är en bedömning av vad som är rätt och fel i elevers prestationer och 

beteende. Vi ser kopplingar till ett behavioristiskt perspektiv på lärande då bekräftelse ses 

som en förstärkning för elevers prestationer och beteende. Även att elevers beteende och 

prestationer förändras av en yttre styrning från lärare. Vi ser en förklaring till att det är en 

svårighet av att få ett grepp på vad lärarbekräftelse egentligen är. I uppfattningarna ser vi att 

fenomenet förknippas med att vara beröm. Det är ingen av lärarna som använder begreppet 

beröm i sina beskrivningar. Men i analys av utsagorna så går det att urskilja begreppen 

uppmuntran och förstärkning som en form av beröm eller belöning. I litteraturen beskriver 

Kinge (2000) att skillnad mellan beröm och bekräftelse är att beröm innehåller en form av 

bedömning. Brodin & Hylander (2002) menar att bekräftelse utformas när lärare har sett vad 

elever behärskar och hur elever behärskar sitt kunnande. Elever får visa sina kompetenser 

istället för att det utvecklar sig till att lärare enbart ger en bedömning av kompetenser.  

Vi ser en pedagogisk konsekvens av att lärare uppfattar bekräftelse som ett verktyg till att 

förstärka situationer i undervisningen, i form av att det kan överdimensioneras. 

Överdimensionering ser vi i relation till elevers motivation. Pihl (2008) menar att bekräftelse 

kan utvecklas till att bli en drivande faktor för elevers inlärning. Med överdimension menar vi 

att det helt enkelt kan övergå till att elever söker lärares bekräftelse allt oftare i 

undervisningen och den inre motivationen blir överstyrd av den yttre motivationen av att få 

bekräftelse. Den yttre styrningen från lärare ökar risken för att elever jagar beröm och 

belöningar istället för att bli självständiga och grunda sitt lärande till en inre styrning. Vi anser 



 

 

36

att det är viktigt att elever får träna på att själva ge förklaringar till sina beteenden och sina 

prestationer, och inte enbart eftersträva lärares gillande eller bedömning. Vi ser det även 

utifrån att utveckla elevers egna viljor till att förändras och inte enbart vara i beroende till 

andras respons. För att elever ska stärka sin vilja att lära och skapa tillit till sin egen förmåga 

såsom läroplanen för obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 

beskriver så bör lärare också bekräfta elever genom att visa intresse till att få reda på hur de 

själva ser på situationer som har inträffat. Vi anser att det är lämpligt att diskutera 

lärarbekräftelsens styrning utifrån Juul och Jensens (2009) förklaring av att barn har svårt att 

skilja på den återkoppling de får på sina handlingar och den återkoppling de får på sina 

personliga sidor. Barn har svårt att skilja på vad jag gör och vem jag är. Det vi menar är att 

lärare bör vara medvetna om sitt sätt att bekräfta värderingar av elevers beteende och 

prestationer. En konsekvens av att i för hög grad värdera vad som är rätt och fel i elevers 

beteende är att det kan påverka elevers självbild negativt. Det kan utvecklas till att elever 

upplever sig själva som ett problem, eller upplever känslor av ett misslyckande eller att det 

spelar ingen roll vad jag än gör. 

 

Något vi kan se utifrån resultatet är att bekräftelse uppfattas vara ett verktyg i samspelet 

mellan lärare och elever. I kategorin samspel så utgår uppfattningarna ur ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande. Det ser vi utifrån beskrivningar av kommunikationens betydelse för 

elevers lärande, och att det är lärares samspel med elever som utgör att ett lärande kommer till 

stånd. Vi ställer oss frågan hur lärare uppfattar när det beskriver att bekräftelse är ett verktyg i 

samspelet. I utsagorna så beskrivs det att bekräftelse är när lärare visar intresse till elever och 

att det är samspelet mellan lärare och elever i undervisningen. I kategorin samspel uppfattas 

bekräftelse utveckla goda elevrelationer. I förklaring av vad lärare i studien menar med lärares 

goda elevrelationer så är det en uppfattning av att visa intresse till elever. Huvudinnehållet i 

lärarbekräftelse som ett verktyg i samspelet mellan lärare och elever, är att visa ett intresse. 

Kinge (2000) menar att bekräftelse visas genom att lärare upprepar det elever säger och ställer 

frågor till elever som bekräftar ett intresse till att vilja vet hur elever tänker och gör. Det vi 

tolkar utifrån uppfattningarna är att lärarbekräftelse är att visa elever sitt intresse och som på 

så sätt bjuder in till ett samspel med elever.  

 

Uppfattningar i kategorin samspel beskriver en hur – aspekt av fenomenet, det vill säga att 

lärare uppfattar hur bekräftelse ges till elever. Vi ser framförallt en fokusering på den 

ickeverbala kommunikationen om hur lärarbekräftelse ges till elever. Kroppsspråket uppfattas 
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vara en viktig del av kommunikationen, och det samstämmer med Hörnqvist (Alerby, 2000) 

som menar att kroppsspråket är en synbar bekräftelse. Vi tycker att det finns många aspekter 

att diskutera utifrån uppfattningar av kroppsspråket som en synbar bekräftelse. Vi upplever att 

kroppsspråket är en kommunikationssätt som det inte alls fokuseras på i lärarutbildningen. 

Det är svårt att förstå hur det kommer sig framförallt utifrån att Henriksson (2009) lyfter fram 

att bekräftelse har med känslor att göra, att det är omedelbara känslor. Lärares ickeverbala 

kommunikation går inte att dölja, den är alltid framträdande för elever att tolka och skapa 

egna bilder utifrån. Henriksson (2004) beskriver utifrån sin forskning att lärare bekräftar 

elever hela tiden i sitt val av agerande. Vi håller med Henriksson (2004) om att lyfta fram en 

ännu större medvetenhet hos lärare och blivande lärare. Vi tänker utifrån sådana vardagliga 

situationer när lärare ska möta elever i klassrummet eller på skolgården, att lärare bekräftar 

sitt intresse till eleven/elever genom sitt val att böja sig ner mot eleven/eleverna eller sätta sig 

ner, att se eleven/eleverna i ögonen eller fokusera blicken någon annanstans. Vi trodde att 

lärarna i studien skulle vara ännu mer inriktade i sina uppfattningar om hur de använder sitt 

kroppsspråk till att bekräfta elevers känslor eller närvaro. Vi anser att kroppsspråket är ett av 

det mest effektiva sätten för att visa sitt intresse till elever eller för att bjuda in elever till 

samspel. Vi sökte forskningsstöd för att se om det fanns studier som beskriver den 

ickeverbala kommunikationen utifrån bekräftelse som aspekt, utan att finna något resultat.   

 

I underkategorin deltagande så framkom det uppfattningar av att elever aktivt söker 

lärarbekräftelse. Det samstämmer med Sommers (1997) resonemang om att barn har ett behov 

av att bli sedda och hörda. Sommer menar även att barn eftersträvar att vara deltagande i sin 

omgivning. Det undersökta fenomenet uppfattas vara ett behov för att elever ska uppleva sig 

uppmärksammade och deltagande i sina skolsituationer. Behovet uttrycks i uppfattningar av 

att elever vill vara synliga och de eftersträvar lärare som visar att jag ser dig och det du gör.  

Sommer menar utifrån elevers behov av att få synas och höras att det ställs större krav på 

lärarrollen i mötet med elever. Resultatet i studien visar att lärarnas uppfattningar är 

överensstämmande med Sommers resonemang om den kravfyllda lärarrollen utifrån barns 

behov.  I överkategorierna komplexitet och begränsning ser vi att den samhällsförändring som 

Sommer beskriver ger uttryck för en frustration i lärarnas uppfattningar utifrån att det finns 

villkor i skolsituationer som försvårar lärares möjligheter att bekräfta elever utefter deras 

krav. Med samhällsförändring menar vi utifrån Sommers beskrivning av barns större behov 

av att synas och höras men även att lärarrollen är en mer handledande roll än enbart en 

undervisande roll. För några årtionden tillbaka så var lärarrollen annorlunda i den 
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bemärkelsen att lärares främsta huvuduppgift var att undervisa och inneha goda 

ämneskunskaper. Den nutida lärarrollen är så mycket mer än att inneha goda 

ämneskunskaper, det ställs krav på att lärare ska hantera relationssituationer och ägna sin tid 

åt så mycket mer än att enbart undervisa exempelvis föräldrakontakt, pedagogiska möten och 

så vidare. 

 

I underkategorin snedfördelning uppfattar lärarna att det uppstår komplexa situationer då 

lärare måste hantera elevers olika behov av bekräftelse. Det lärarna ger uttryck för att det 

uppstår situationer där lärare utsätts för dilemman i fråga av att bekräfta elever utifrån 

individuella behov kontra att se utifrån elevgruppens behov. De situationer som uppfattas  

komplexa är när lärare visar sin uppmärksamhet till den enskilda eleven i relation till att 

behöva bejaka vad hela klassen är i behov av för bekräftelse. Lärare måste fatta svåra beslut i 

komplexa situationer och det handlar ofta om små detaljer, där en blick eller gest får 

konsekvenser för den pedagogiska situationen.  

 

I underkategorin individualisering går det att se att lärarna är medvetna om vilka pedagogiska 

konsekvenser det blir för elever som upplever en orättvisa i lärarbekräftelse. Lärarna uppfattar 

att det påverkar elevers självbild negativt och att det skapar känslor av ett misslyckande när 

elever upplever att andra klasskamraten blir uppmärksammade eller bekräftade och inte en 

själv.  Uppfattningarna pekar på att undervisningen innehåller situationer som sätter prov på 

lärares flexibilitet och förmåga att se utifrån den enskilda eleven och elevgruppens behov 

under samma gång. Vi känner igen den upplevda frustrationen från lärarna som visar att det är 

inte lätt att vara lärare, det ställs krav av att kunna se nästintill allt och kunna vara nästintill 

överallt på samma gång. Resultatet lyfter fram viktiga frågor som lärare bör ställa sig själva, 

hur det ser på relationen mellan elevers individuella behov och de behov som resterande 

elever har. Det vi menar är att lärare bör reflektera över sitt förhållningssätt till sina elever. 

Framförallt för att vara medveten om vilka signaler man sänder ut till sina elever. Väljer 

lärare att uppmärksamma den enskilda eleven så speglas det ut till resterande elever och det vi 

vill poängtera är att lärare bekräftar elever ständigt i sina val av agerande. En slutsats att knyta 

an är att lärarbekräftelse visas vara i relation till begränsande faktorer i skolsituationer. 

Lärarbekräftelse uppfattas vara i relation till den schematiska tiden som lärare måste förhålla 

sig till. Det går att urskilja uppfattningar som pekar mot att ett stort elevantal och bristande tid 

gör det svårt för lärare att ge bekräftelse till den enskilda eleven så som det eftersträvas. Vi ser 
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hur elevers behov av lärarbekräftelse synliggörs i uppfattningar av att tid och elevantal är 

faktorer som begränsar möjligheter till att bemöta elever i den grad som önskas.  

 

Resultat i kategorin nära relationer visar att lärare uppfattar att ju yngre elever är desto mer 

bekräftelse eftersträvas, och på så sätt knyter an fenomenet i relation till elevers ålder. Den 

första frågan vi ställer är vad som kännetecknar bekräftelse i en föräldrarelation, vi kommer 

snabbt på att det är något högst subjektiv, men det finns ändå mycket att synliggöra utifrån 

vad det säger om lärare - elevrelationer. Studiens forskningsunderlag har visat flera studier 

svenska såväl internationella som tagit sig an att undersöka betydelse av lärare – 

elevrelationer i förskola och tidiga grundskola. Wentzel (1998) studie ger slutsats av att elever 

blir mer motiverade till skolundervisning när det upplever att en lärare arbetar för att utveckla 

en nära relation till sina elever. Wentzel lyfter fram i sin studie att omtanke är förknippat med 

en nära relation. Vi ser det utifrån att elever i tidiga grundskolan är i början av sin skolgång 

där det finns många processer att skapa rutin till, exempelvis relationer, skolmiljö, konflikter 

och så vidare. Elever är då i särskilt behov av att bekräftas av en närvarande lärare som 

stödjer och vägleder för att elever ska hitta en trygghet i sin roll som elev. 

 

Det går att se i kategorin deltagande att lärare uppfattar elevbeteenden som en förklaring till 

att elever söker bekräftelse. Det är intressant att se hur lärare uppfattar att elevers negativa 

beteenden såsom att störa undervisningen och uppkomsten av konfliktsituationer är strategier 

till att få bekräftelse. Pihl (2008) menar att när en person inte får den bekräftelse som 

eftersträvas eller är behövlig, så utvecklar man strategier för att hantera det. Negativt beteende 

och konflikter kan alltså ses utifrån att elever inte får den uppmärksamhet de behöver eller att 

de inte känner en tillräcklig delaktighet i sin undervisning. Lärares förmågor att 

uppmärksamma elever och bekräfta elevers deltagande kan vara en förklaring till varför vissa 

elevbeteende inträffar eller inte inträffar i undervisningssituationer. Hamre och Pianta (2001) 

visade i sin forskning att när lärare medvetet uppmärksammar elever och arbetar för att 

utveckla nära relationer så får det konsekvenser av att elever upplever sin skolsituation mer 

tillfredställd, och tendenser av konflikter minskar. Vi anser att en pedagogisk tillämpning av 

detta resultat är att arbeta med bekräftande relationer för att förebygga konfliktsituationer. 

Exempelvis kan lärare arbeta förebyggande genom att medvetet bekräfta med sitt 

kroppsspråk, som ger elever signaler på att ni är uppmärksammade. Även att visa elever sitt 

intresse genom att vara frågvis till varför elever gör som de gör utan att värdera elevers 

beteende. 
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I studiens resultatkategori professionalitet så uppfattar lärare tydligt att lärarbekräftelse är en 

professionalitet som nås genom utbildning. Det är väldigt intressant att se hur lärare gör en 

distinktion mellan en utbildad bekräftelse och en outbildad bekräftelse. Det påvisar att 

läraryrket är byggd av professionalitet, och att det inte är ett yrke som vem som helst kan vara 

en del av utan att ha en utbildning i grunden. En viktig slutsats av denna distinktion är att det 

påvisar att vara lärare är inte enbart att förmedla kunskaper och värden till elever. I 

lärarutbildningen får man inte bara med sig ämneskunskaper utan ett professionellt 

förhållningssätt att stå på i det pedagogiska mötet med elever. Vi ser att ett pedagogiskt möte 

mellan lärare och elev är byggd av att små detaljer, som att en blick, en gest eller ord kan 

bekräfta, uppmuntra och får elever att uppleva sig att vara eller inte vara deltagande. När 

lärare ger blickar, eller samtalar med elever så är det något värdeladdat som bekräftas. En 

slutsats av studiens resultat är att lärare måste förstå att bekräftelse till elever handlar om en 

helhet av hur lärare bemöter och förhåller sig till elever. Lärarna i studien synliggör sin 

medvetenhet av bekräftelsens laddning då de uppfattar att elever som inte upplever 

bekräftelse eller får den bekräftelse som eftersträvas tenderar att vara tillbakadragna eller 

skapar situationer som gör att de får uppmärksamhet. Vi vill ge utrymme till att diskutera att 

det behövs en ännu större inriktning mot lärarbekräftelse i lärarutbildningen. Konsekvenser vi 

ser av att lyfta fram lärarbekräftelse som fenomen är att lärare utvecklar en medvetenhet över 

hur värdeladdat möte med elever är och hur lärares bemötande är avgörande för elevers 

lärande, beteende, motivation och upplevelse av att vara sedd. 

9.2 Pedagogiska och didaktiska konsekvenser 

 

Vi hoppas att vår studie kan bidra med att medvetandegöra lärare och blivande lärare om 

lärarbekräftelsens till elever i skolsituationer. Under studiens arbetsgång har vi själva ökat vår 

medvetenhet över vad lärarbekräftelse innebär och vilka pedagogiska och didaktiska 

konsekvenser det får.  Den här studien synliggör att läraryrket handlar om så mycket mer än 

att ha goda ämneskunskaper. Studiens resultat visar på att det finns en kraftfullhet i 

lärarbekräftelse. I studiens resultat kan vi urskilja hur fenomenet beskrivs som en kraft av att 

en lärarblick, kroppsspråk eller ord kan få avgörande betydelse för elevers lärande, beteende 

eller känslor av att vara sedd. Utifrån studiens uppfattningar och resultatdiskussion så 

sammanställs pedagogiska och didaktiska konsekvenser av fenomenet: 
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Lärarbekräftelse bör inte enbart uppfattas som en bedömning utan det måste finnas en balans 

mellan att värdera elevers kompetenser och att visa intresse hur elever tänker och gör. 

Lärarbekräftelse har betydelse för att stärka elevers självbild och elevers förmåga att värdera 

sina egna kompetenser.  

Lärarbekräftelse är att visa elever sitt intresse som bjuder in till ett samspel mellan lärare och 

elever. Lärares samspel med elever är en förutsättning för elevers lärande.   

 

Lärares ickeverbala kommunikation går inte att dölja, den är alltid framträdande för elever att 

tolka och skapa egna bilder utifrån. Lärare bör vara medvetna om att deras förhållningssätt 

och agerande är en ständig bekräftelse till elever.  

 

Lärarrollen har förändrats till en mer handledande roll och den nutida lärarrollen är så mycket 

mer än att inneha goda ämneskunskaper. Elever har större krav på att synas och höras vilket 

ställer högre krav på lärare att tillgodose elevers behov. I skolsituationer uppstår det 

situationer där lärare utsätts för dilemman i fråga av att bekräfta elever utifrån individuella 

behov kontra att se utifrån elevgruppens behov. Faktorer som tid och elevantal begränsar 

lärares möjlighet att bekräfta alla elever. 

En pedagogisk tillämpning av studiens resultat är att lärare bör arbeta med bekräftande 

relationer för att förebygga konfliktsituationer. Men även vara medveten om att bristande 

bekräftelse kan vara förklaring på ett elevbeteende. 

Lärare bör vara medvetna om att lärarbekräftelse är värdeladdat vilket kan skapa positiva 

såväl negativa konsekvenser av elevers känslor, självbild, lärande, motivation och beteende.  

9.3 Metoddiskussion 

Även om intervjuerna har gjorts på ett liknande tillvägagångssätt (plats, miljö och kontakt) så 

är varje intervju unik på sitt sätt utifrån att det är lärarens uppfattningar som beskrivs.  

Intervjuerna har på så sätt ett varierat innehåll beroende på hur lärarna uppfattar och väljer att 

beskriva sina tankar av fenomenet. Men för att innehållet i intervjuerna ska vara ett samtal 

utifrån studiens syfte och inte bana iväg på andra spår så har frågorna i intervjuguiden (se 

bilaga 1) fungerat som stödjande till syftet.  
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Eftersom det är lärarnas uppfattningar som är i fokus så är inte vår subjektiva värdering i 

samtalen till nytta. I intervjuerna ställer vi ställer vad – och hur frågor (se bilaga 1) för att 

skapa ett öppet samtal där lärarnas uppfattningar är i fokus. När frågorna är konstruerade i vad 

– och hur format så riktar vi fokusering mot lärarnas tankar istället för att ställa frågor som 

innehåller värderande tyngd. Genom att vi som forskare strävar efter att objektiva utan att 

ställa värderande frågor i sökandet av de empiriska data så minskar vi risken med att lärarna 

ger svar som de tror att vi vill höra av oss som forskare. Inför intervjuerna har vi ställt 

reflekterande frågor till oss själva samt intervjuguiden (se bilaga 1) om vår egen syn på 

lärarbekräftelse. Eftersom vi har reflekterat över vår roll som forskare och diskuterat vår 

medvetenhet så ökar studiens tillförlitlighet genom att det är studiens syfte som ska spegla 

intervjuerna. Under intervjuerna får vi som forskare ta del av nya uppfattningar utifrån 

lärarnas beskrivningar och vår förhållning till beskrivningarna var att visa en öppenhet och 

intresse mot det som sägs. För påvisa att studiens fokus är riktad mot lärarnas uppfattningar så 

grundas intervjuerna på en vaksamhet och nyfikenhet mot de beskrivningar som framförs.  

I valet av deltagare så är tre av lärarna verksamma i den skola vi har gjort vår praktiska 

utbildning. Skillnaden från de övriga intervjutillfällena var att vi kunde ta en personlig 

kontakt och att intervjuerna utfördes naturligt efter avslutad arbetsdag. Vi ser de inte i termer 

av begränsning eller svårighet att samtala med lärare som finns att tillgå i närheten av vår 

praktiska utbildning. Vi ser det istället som att samtalet blir naturligt i och med att lärarna har 

förståelse för vilka vi är i vår roll som forskare. Vi märkte eller kände ingen skillnad i de sex 

intervjuerna att tre av intervjuerna var med lärare som vi har träffat i en skolmiljö ett par 

gånger innan. 

Patel och Davidsson (2003) beskriver att utföra intervjuer kräver förberedelse och noga 

avvägning av sitt material. I studien utfördes ingen pilotstudie i den grad att vi gick ut och 

prövade intervjuupplägget hos lärare i skolsituation. Men vi prövade intervjuupplägget genom 

att diskutera frågornas öppenhet med personer i vår närhet som fick ge sina åsikter och tankar 

till frågorna. Under diskussion har frågor övervägts och omprövats.  

Studiens trovärdighet kan försvagas av att lärarna inte är uppriktiga i sina svar. Stukát (2005) 

förklarar att en möjlig felkälla i arbetet med att intervjua människor är att man inte får 

uppriktiga svar på sina frågor. Det är något som vi inte kan blunda ifrån i denna studie att 

lärarna inte har svarat uppriktigt utan anger svar som den tror att forskaren vill ha svar på eller 

att inte vilja vara uppriktig i sina svar. Andra aspekter som kan spela in är att lärarnas 
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dagsform inte var på topp eller att någonting har hänt under dagen som påverkar svaren. 

Bekräftelse är ett begrepp som lätt kan få uppfattningen att vara av ett normativt slag inom 

skolan. Begreppet bekräftelse kan uppfattas vara något som är positivt laddad och att det är en 

form av tabu att säga något annat. Av den anledningen kan det vara problematiskt för en 

lärare att erkänna att den ser problematik med bekräftelse eller att det är fult att ifrågasätta 

bekräftelsens betydelse eller att det finns negativa upplevelser av lärarens bekräftande roll. 

Studiens sätt att motverka detta har varit att intervjuerna har grundas på öppna frågor utan 

normativa inslag.   

Något som ska bejakas är att människors uppfattningar är förändringsbara. Uppfattningar som 

lärare i studien beskriver kan förändras eller förstärkas av nya erfarenheter. I samtalet kan 

lärares uppfattningar ha förändras under intervjuns gång, desto mer en person talar om sina 

uppfattningar så kan andra aspekter träda in som gör att man ser saker annorlunda eller på ett 

förändrat sätt. Patel och Davidsson (2003) menar att människors uppfattningar kan förändras 

genom utveckling och lärande, men förklarar att det inte är fenomenografins intresse att få 

fram slutsatser som är fastställda.   

Stukát (2005) menar att det är viktigt att föra ett resonemang om studiens allmängiltiga värde, 

där det innebär att studien granskar kring vem/vilka de resultat man får fram gäller för och 

vem/ vilka det kan representera. Studiens resultat går inte att hänvisa till att alla verksamma 

lärare i tidiga grundskolan har de uppfattningar som studien visar. Utan det är de deltagande 

lärarna som representerar studiens resultat och som resultatet går att hänvisa till. Det 

allmängiltiga värde som studien har är att det finns lärare som har uppfattningar som studien 

visar och därmed kan det finnas fog för att fler lärare kan uppfatta liknande inom studiens 

beskrivningskategorier.  

Något som är värt att ta upp i diskussion är den analytiska delen av intervjumaterialet. 

Framställning av de olika kategorierna grundas utifrån våra egna glasögon som forskare. Det 

är vår förförståelse ifrån intervjuerna och de erfarenheter vi gjort som forskare i denna studie 

som har granskat fram de olika beskrivningskategorierna. Eftersom vi är två forskare så har vi 

använt styrkan av att vara två. Vi analyserade de empiriska data där upptäckandet av likheter 

och skillnader i utsagorna gjordes enskilt. Sedan så jämförde vi varandras kategorier och 

sammanförde våra tankar. Det finns en möjlighet att andra forskare skulle ha fått fram 

liknande kategorier eller andra kategorier utifrån studiens empiriska data. Ett sätt att stärka 

tillförlitligheten i studien är att låta andra forskare ta del av materialet för att ta fram 
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kategorier, men på grund av tidsbrist har vi inte kunnat verkställa det kvalitetsförbättrande 

arbetet i denna studie. 

Andra empiriska metoder som var under diskussion för insamling av data var att låta lärarna 

samtala med varandra under en gruppintervju. På så sätt skulle fler lärare under samma 

tillfälle få samtala med varandra och utifrån samtalen skulle vi kunna få ta del av fler tankar. 

Vi såg vinster med gruppsamtal i form av att lärarna diskuterar sina uppfattningar med 

varandra och får samtala med varandra om sina skilda uppfattningar. Det skulle vara 

intressant att se hur lärarna diskuterar lärarbekräftelse med varandra och vad de kommer fram 

till under samtalet. Men vi anser syftet försvagas då lärarna under en gruppintervju kan bli 

påverkade av varandras uppfattningar där det kan bli svårt att urskilja vems uppfattningar det 

är som kommer fram i samtalet. Vi såg fler vinster med enskilda intervjuer genom att vi får 

djupare samtal och det minskar risken med att lärarens uppfattningar påverkas av andras.  

Studiens intervjuinsamling skulle kunna kompletteras med observationer av de intervjuade 

lärarna för att på så sätt kunna jämföra det lärarna säger med det lärarna utför i praktiken. 

Studien skulle kunna utökas och bli intressant ur ett jämförelseperspektiv utifrån intervjuer 

och observationer i praktiken, men det har inte varit studies fokus och vi avstod från det i 

relationen till studiens omfång och den tid som fanns att distribuera.   

9.4 Fortsatt forskning 

Det resultat som vi har presenterat i den här studien har varit en start till att öppna upp för 

fortsatt forskning inom området lärarbekräftelse. Vi upplever att det finns en brist i studier när 

det gäller studera lärarbekräftelses innehåll och betydelse. Det var som vi skrev i inledningen 

till resultatdiskussion att det går egentligen att studera hur mycket som helst om detta 

fenomen. Vi anser att det inte finns några begränsningar eftersom lärarbekräftelse är en 

levande kommunikation mellan lärare och elev som har kraften att både stärka såväl 

underminera en pedagogisk situation.  

Vi ser att det finns många intressanta områden som skulle bidra till att medvetengöra lärares 

relationsarbete med elever där lärarbekräftelse är i fokus: 

 

Genusperspektiv: 

Skiljer sig lärarbekräftelse till elever utifrån kön?  
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Ickeverbal kommunikation: 

Hur bekräftas elever i den ickeverbala kommunikationen? 

Hur ser den ickeverbala kommunikationen ut i ett klassrum? 

Skolsituationer: 

Skiljer sig lärarbekräftelsen i klassrumsmiljö gentemot utomhusmiljö? 

Fortsatt forskning utifrån denna studie skulle kunna vara: 

De empiriska data grundas utifrån en gruppintervju med lärare som diskuterar lärarbekräftelse 

som ett fenomen i skolsituationer. Gruppintervju skulle kunna ge intressant data utifrån att 

lärares diskuterar sina uppfattningar sinsemellan varandra. Samtalet mellan lärare skulle ge 

data att se hur uppfattningar skiljer sig åt samt se vad lärare fokuserar på i sitt samtal om 

lärarbekräftelse. 
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Bilaga 1 

Intervjustudie utifrån ett lärarperspektiv - Intervjuguide 

 

Vad gör man när man bekräftar elever i skolan? 

 Ge exempel 

 

Hur skulle du beskriva begreppet bekräftelse i skolsituationer? 

Vad är lärarbekräftelse? 

 

Hur och vad bekräftar du elever för? Och varför bekräftar du elever? 

Situationer, platser, hur gör du? Och varför gör du så? 

 

Hur diskuteras bekräftelse bland lärare? 

Ge exempel! 

 

Uppfattar DU någon problematik med lärarens bekräftelse till elever?  

 Varför? Varför inte?  

 

Finns det mer att tillägga kring ämnet lärarbekräftelse till elever i skolsituationer? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

Intervjustudie utifrån ett lärarperspektiv. 

Hej. 

Vi är två studenter som heter Johanna och Mattias, vi läser vår sista termin på lärarutbildningen på 

Halmstad högskola. Vi arbetar just nu med en studie som ingår i vårt examensarbete.  

Studiens syfte är följande: 

Syftet med studien är att undersöka lärare i årskurs 1 – 3 uppfattning av lärarbekräftelse till elever i 

skolsituationer. 

För att uppnå studiens syfte används frågeställningen: 

• Hur uppfattar lärare i årskurs 1- 3 lärarbekräftelse till elever i skolsituationer? 

Intervjun kommer att spelas in på band för att sedan transkriberas till pappersformat. 

Etiska förhållningssätt: 

Den information som vi tar del av ifrån Er kommer vi att behandla med anonymitet. 

Informationsmaterialet hålls utanför insyn från allmänheten och undanröjs efter forskningsprocessens 

slut. Det Ni säger under intervjun är endast intressant utifrån studiens syfte, och kommer inte att 

behandlas i något annat sammanhang. 

Vill Ni ta del av studien, så hör gärna av Er till nedanstående adresser. 

Med vänliga hälsningar 

Johanna Castmo 

Mattias Strömberg  

Godkännande:   

 

 

 


